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EDITORIAL
Con�nuamos com diferentes situações epidemiológica
entre os diversos municípios do país... Mesmo assim, a
OBR não parou! As adequações e virtualizações realizadas
em 2020 con�nuaram!
Nesta edição da revista, vamos conhecer um pouco como
os estudantes e professores se prepararam no ano
passado e se preparam para par�cipar das modalidades
teórica e prá�ca na atual edição, seus anseios,
diﬁculdades e conquistas diante de tantos desaﬁos.
Con�nuaremos também a aprender como construir um
robô, de forma cria�va e com muita simulação. Novas
ferramentas são apresentadas como também
componentes eletrônicos que auxiliam e permitem que os
robôs possam interagir com o ambiente ao seu redor.
Vamos conhecer e reﬂe�r como a robó�ca pode ser
inclusiva e pedagogicamente auxiliar no processo de
aprendizagem. Além de apresentar como a
interdisciplinaridade, entre as diversas áreas do
conhecimento, são interligadas na robó�ca pedagógica.
Então, boa leitura!
Coordenação Geral OBR2021
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ROBÓTICA
PARA TODOS
Na última edição da Revista Mundo Robótica, começamos nosso Plano do
Curso de Eletrônica Básica para Robótica, material que permite que
professores e alunos possam dar os primeiros passos na eletrônica,
desmistificando a robótica. A primeira parte do curso trouxe os princípios da
robótica, com uma viagem pelo universo da eletrônica.
Nesta segunda parte, você começa a programar dispositivos eletrônicos!
Isso mesmo, super legal, não? Saiba mais sobre sensores e atuadores,
Arduino e resolva problemas com algoritmos.
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PARTE 2

Programando dispositivos eletrônicos

O CÉREBRO DO ROBÔ
Robô tem cérebro? De uma certa forma sim. O que
estamos chamando de “cérebro” do robô é, na
verdade, um dispositivo eletrônico que permite a ele
reagir e interagir com o ambiente onde se encontra,
sem a necessidade de uma intervenção humana.
Estes dispositivos são, geralmente, componentes
programáveis denominados microcontroladores.
Para prosseguirmos em direção à construção do
nosso robô, precisaremos entender antes os conceitos
de ambiente e programação.
Como será que o robô reage e interage com o
ambiente? Imagine um ambiente como a Arena da

Categoria Rescue A da Robocup, ou seja, o desafio
da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Se você
ainda não sabe como funciona a OBR, veja a Figura
1. Nas competições da Robocup, chamamos o
ambiente onde o robô está inserido de Arena. Esta
Arena é dividida em salas, duas onde o robô deve
seguir a linha e desviar de obstáculos, rampas e uma
sala que funciona como área de resgate. Na área de
resgate, o robô deverá ser capaz de locomover sem a
ajuda das linhas para guiá-la. Dizemos que ele deve
“navegar de forma autônoma”. Além disso, ele deve
ser capaz de encontrar e resgatar a “vítima”.

Figura 1. Arena OBR
Vamos nos ater à primeira parte do desafio, onde o robô deve seguir a linha. Para isso, o robô deverá ser capaz
de "enxergar" a linha. O que permite ao robô enxerga-la é o sensor de linha, também chamado de sensor de
reflectância. Este sensor utiliza um emissor e um receptor de luz infravermelha e se baseia no princípio físico
de absorção da luz por objetos de diferentes cores. Os objetos claros refletem mais a luz do que os objetos
escuros, desta forma quando o emissor do sensor tem sua luz refletida sobre a arena branca, a maior parte da
luz retorna ao receptor e quando esta luz está sobre a fita preta, a maior parte da luz é absorvida e apenas um
pequeno valor é medido no receptor. Desta forma, podemos usar esta diferença de absorção de luz para saber
se o robô está sobre a linha ou não.

Figura 2. Sensor de Reflectância
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O robô é capaz de reagir ao ambiente, ou seja, ao mundo ao seu redor por meio do uso de sensores, mas como
ele faz para interagir com o ambiente? A forma mais comum é por meio dos atuadores. Os atuadores são
dispositivos, muitas vezes, eletromecânicos que permitem ao robô navegar (se locomover) pelo ambiente,
pegar ou movimentar objetos, pintar, furar, iluminar e várias outras possibilidades. Para o desafio de seguir a
linha, precisaremos de, ao menos, dois motores para permitir que o robô se movimente pela arena. Mas
veremos isso com calma em edição futura.
No caso do seguidor de linha, podemos usar o sensor de reflectância, como foi visto. Porém, como o robô
poderia desviar de obstáculos que estejam à sua frente? A natureza nos deu uma ajudinha nesse sentido por
meio da biomimética. Na biomimética nos inspiramos em como a natureza “resolveu um problema”, ou seja,
se adaptou por meio da seleção natural, e criamos algo artificial que possa fazer o mesmo. Para o desafio de
desviar de obstáculos, pegamos emprestado na forma como o morcego faz para voar sem colidir com objetos
ou outros animais. Eles possuem um sistema baseado em ondas sonoras do tipo ultrassom. O ultrassom é uma
frequência de áudio que os seres humanos não têm a capacidade de ouvir, mas os morcegos sim.
Esta habilidade é chamada de ecolocalização. Os morcegos se movimentam emitindo com suas bocas um som
nesta frequência e recebendo em seus ouvidos o sinal de volta que reflete em paredes, objetos e até alimentos.
O tempo que leva entre a emissão do som e o seu retorno ao ouvido do morcego é processado pelo seu cérebro,
o que permite que ele voe sem bater em nada ou pegue sua comida. A Figura 3 mostra o sensor ultrassônico
que imita essa capacidade do morcego.

Figura 3. Sensor ultrasônico

O sensor ultrassônico sozinho não é suficiente para fornecer ao robô a capacidade de desviar de obstáculos.
Ele apenas emite o som e o recebe de volta nos informando a distância que o objeto se encontra do robô, por
meio do tempo que leva para a onda sonora ir até o objeto (obstáculo) e voltar até o sensor. Para fazer com que
o robô tome uma decisão e faça uma ação, precisaremos programar o robô dando a ele esta capacidade. E é aí
que entra o nosso “cérebro”, ou melhor, o cérebro do robô. Existem diversos componentes eletrônicos que
fazem esse papel. Como exemplo, iremos usar a placa de desenvolvimento de projetos Arduino™ UNO pela
facilidade de compra, com um custo não muito elevado e de fácil programação.

Figura 4. Arduino™ UNO
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Nesta edição, não pretendemos aprofundar no conhecimento do hardware, ou seja, não vamos detalhar todos
os componentes que formam a placa do Arduino™ UNO. Vamos aprender aos poucos e de forma prática,
realizando experimentos a partir dos cartões que serão apresentados ao longo do texto. Porém, é importante
destacar alguns pontos: como toda placa eletrônica, o Arduino precisará de energia para funcionar. Existem
duas formas principais para “alimentar” o Arduino. Podemos ligá-lo através da porta USB do computador,
como fazemos com mouses, teclados ou webcam, ou podemos ligá-lo por meio do seu conector P4 a um
conjunto de pilhas ou bateria. Neste exemplo, vamos usar a porta USB do computador como pode ser visto na
Figura 5.

Figura 5. Arduino™ UNO com cabo.

Outro ponto importante é que o Arduino possui pinos, chamados de portas, que nos permitem conectá-lo aos
sensores e atuadores. Os pinos se dividem em entradas e saídas e pinos digitais e analógicas. Os pinos ou
portas de entrada são usados para ligarmos os sensores ao Arduino. São chamadas de entrada (input), porque
recebem a informação dos sensores sobre distância, reflectância, temperatura e diversas outras variáveis. Estas
informações serão lidas pelo microcontrolador que irá realizar as ações que forem programadas por nós. As
portas de saída (output) são conectadas aos atuadores e permite, por exemplo, que o microcontrolador
comande motores para movimentar os robôs.
Afinal, o que é o microcontrolador? De forma simplificada, o microcontrolador é um chip eletrônico que
contém diversos componentes que foram projetados para receber uma programação ou código. O código
permite que um mesmo modelo de chip, como o ATM, que se encontra dentro da placa do Arduino, possa ser
usado em aplicações diferentes dependendo da programação criada. Por exemplo, além de robôs, podemos
programar o Arduino para automatizar um jardim, controlar uma máquina de produção de leite, dar
movimentos a uma obra de arte ou um fantoche, etc.

Resolvendo problemas por
meio de algoritmos
Algoritmo é o nome que damos para uma sequência lógica de ações que foram pensadas em resposta a um
determinado problema ou situação. No Arduino e na maioria dos dispositivos eletrônicos, os algoritmos são
implementados utilizando uma linguagem de programação que é estruturada de forma que nós, seres humanos,
possamos entender, mesmo sem conhecer detalhadamente o funcionamento do microcontrolador. Para
entender melhor vamos utilizar um exemplo e colocar a mão na massa utilizando o simulador TinkerCAD™.
Imagine que queremos fazer com que o LED acenda quando ficar escuro. Podemos usar um sensor de luz do
tipo LDR, como vimos na edição anterior. Porém, considere também que queremos que o LED fique aceso
somente por 5 segundos e depois apague, mesmo se ainda estiver escuro. Então, vamos incluir o Arduino no
projeto para que possamos programar uma solução. Mas, antes, vamos descrever o cenário:
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1. Está claro, o sol está brilhando
2. Então, o LED deverá estar apagado
3. Ficou escuro, mas quanto escuro?
Vamos escolher a falta total de luz do sol como uma noite sem luar
4. Então, o LED deverá acender por 5 segundos
5. Passaram 5 segundos.
6. Então, o LED deverá se apagar
7. O sol nasce e volta a ficar claro
8. Então, não acontece nada. O LED deverá permanecer apagado
9. Ficou escuro, voltamos ao item 4 e assim por diante.
Nós usamos uma narrativa para entender melhor a situação que precisamos resolver utilizando nosso projeto
eletrônico. Na edição anterior, ao usarmos apenas o LDR e o LED não teríamos como estabelecer que o LED
só poderia ficar aceso por 5 segundos. Ele irá ficar acesso enquanto estiver escuro. Por isso, precisamos
introduzir no projeto um elemento programável como o Arduino. Vamos então “modelar” nosso problema, ou
seja, escrever uma sequência de ações que resolveria esse problema utilizando um algoritmo.
Podemos resumir os itens de 1 a 9 usando o que chamamos de condicionais, da seguinte forma:
SE estiver claro, ENTÃO LED apagado
SE estiver escuro, ENTÃO
SE Tempo MENOR QUE 5 segundos ENTÂO LED aceso
SE NÃO, LED apagado
A sequência acima é lida como um texto normal, de cima para baixo e representa as ações de 1 a 6. Para que
nosso algoritmo funcione por mais de um dia, precisaremos fazer com que seja verificado novamente se está
claro, voltando ao início do algoritmo. Podemos resolver esse problema colocando um novo comando
chamado “Volte ao início”. Porém, o LED não voltará a acender quando ficar escuro novamente, porque o
contador de tempo ainda estará com um valor maior do que 5 segundos. Podemos resolver isso, zerando o
contador de tempo quando voltar a ficar claro e o novo algoritmo será:
SE estiver claro, ENTÃO Apagar LED
SE NÃO (ou seja, se estiver escuro)
Acender LED
Esperar 5 segundos
Apagar LED
Volte ao início
Pensar o algoritmo é pensar a sequência lógica das ações para depois escrevê-las utilizando uma linguagem de
programação. A linguagem de programação é convertida, então, em uma linguagem chamada linguagem de
máquina, a qual o microcontrolador é capaz de entender. Para ficar mais claro como iremos “traduzir” o
algoritmo feito acima e escrito em português para a linguagem compreendida pelo Arduino, vamos fazer o
exemplo abaixo usando o TinkerCAD™. Vamos utilizar neste primeiro exemplo a programação gráfica ou em
blocos.
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Figura 6. Exemplo 1 blocos TinkerCAD™.
A Tabela abaixo mostra a relação entre o algoritmo e o código em blocos:

Algoritmo

Código

SE estiver claro, ENTÃO Apagar LED

Lê o valor do sensor de luminosidade
Verifica se está claro, ou seja, o valor
do sensor de luminosidade LDR
estando abaixo do valor 500. Este
valor é apenas um exemplo.
SE NÃO (ou seja, se estiver escuro)
Acender LED
Esperar 5 segundos
Apagar LED
O TinkerCAD™ utiliza a palavra
outro no lugar de Se Não.
Comando para apagar o LED

Comando para acender o LED
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Neste exemplo, escrevemos usando nosso idioma que foi transcrito para uma linguagem em forma de blocos.
Quando programamos o Arduino, não precisamos dizer a ele que precisa voltar ao passo anterior, pois faz isso
automaticamente, colocando o código que criamos dentro de uma função chamada void loop. Você pode ver
o código na linguagem C++ na Figura 7. Não iremos entrar em detalhes sobre esta linguagem nesta edição.

Figura 7. Exemplo 1 C/C++ IDE Arduino.

APRENDENDO COM EXEMPLOS
Que tal deixarmos a teoria um pouco de lado e aprendermos um pouco mais colocando a mão na massa? Para
isso, trouxemos alguns exemplos para você criar novos programas em Arduino. Vamos continuar usando a
linguagem de Programação Gráfica e faremos isso com o auxílio dos Cards, mas antes, abra o TinkerCAD™
e crie um novo circuito clicando no botão:

Encontre o Arduino. Para isto vá ao menu de componentes, pesquise por ele e o arraste para o meio da tela.
Em seguida, clique no botão código para abrir a tela de programação.

Agora que você já sabe como acrescentar o Arduino no projeto e abrir a tela de programação, tente reproduzir
os dois exemplos a seguir:
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Exemplo 1: Sensor de distância ultrassônico
Encontre o Arduino, a Placa de ensaio mini e o Sensor de Distância.

Dica
mude o menu para todos clicando em

Programe o código

Dica
Procure os blocos pelas cores.

Clique no Botão

Em seguida, clique no sensor ultrassônico e você poderá simular a posição de um objeto em frente a ele, o
objeto é simbolizado pela bola verde na figura. Clique no Código e em seguida no Botão

e mude a posição da bolinha para ver o valor de distância mudar na Tela do Serial Monitor.
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Exemplo 2: Micro servo
Neste exemplo, iremos usar o servo motor. Este motor se move em um ângulo definido pelo usuário entre 0 e
180 graus. Separe o Arduino, a Placa de ensaio mini, o potenciômetro e Servo motor. Monte o circuito abaixo

Programe o código:

Inicie a simulação e mude a posição do botão do potenciômetro com o mouse para ver o que acontece.
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INDO ALÉM
Gostaram de aprender um pouco mais de eletrônica
aplicada à robótica? Que tal aprofundar estes
conhecimentos treinando com outros cartões?
Entre no link da Página da OBR e explore as opções
que se encontram lá.
Que tal criar um clube robótica com seus amigos?
Vocês podem compartilhar e criar projetos juntos
pelo TinkerCAD™.

Criando projetos com materiais físicos
Temos uma surpresa para você que possui acesso a
kits de Arduino para eletrônica e robótica. Um
conjunto de cartões utilizando o DuinoMaker!
O DuinoMaker é um ambiente de programação em
Blocos assim como o TinkerCAD™, porém possui
mais opções de blocos, sensores e atuadores que
você poderá incluir em seus projetos. Para testar o
DuinoMaker, clique no link abaixo.
Na próxima edição, iremos associar o que estamos
aprendendo ao nosso primeiro robô. Até lá!

ACESSE A PÁGINA DA OBR e TESTE O DUINOMAKER
https://bit.ly/3cgL1Oj
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A ROBÓTICA
PEDAGÓGICA COMO
INSTRUMENTO DE
INCLUSÃO E
APRENDIZAGEM
A robótica, dentro de suas diversas vertentes de
aplicação, desenvolve importante influencia
pedagógica no desenvolvimento de dispositivos
robóticos para serem utilizados no contexto
educacional.
Sendo assim, de acordo com o pesquisador do
Núcleo de Informática Aplicada à Educação –
NIED/UNICAMP, Dr. João Vilhete Viegas D'Abreu,
pela sua característica interdisciplinar, a robótica
pode ser entendida nesta área como sendo um
ambiente que possibilita diversificar a forma como
se realiza o processo de ensino e aprendizagem de
conceitos científicos.
Ele explica que, neste ambiente, além do professor,
pode estar presente o computador e outras
ferramentas digitais, placas e/ou interfaces
eletrônicas que possibilitam a programação e
automação de dispositivos robóticos, Kits e
materiais alternativos para montagem de robôs,
plataformas de simulação de circuitos etc.
Quanto à sua aplicação, a robótica pode ser utilizada
em contexto formal de sala de aula ou em outras
situações como em museus, fábricas, espaços maker,
parques de diversões, dente outros. “A aplicação se
dá por meio dos processos de concepção,

montagem, automação e controle de um
determinado robô com propósitos educacionais. Em
todos esses processos privilegia-se o aprendizado de
conceitos científicos inerentes ao currículo”, falou.
Robótica Educacional
Dentro da sala de aula, ainda segundo o pesquisador,
a robótica é abordada na construção de dispositivos
robóticos aplicando princípios mecânicos, no uso de
sensores e atuadores, sistemas de comunicação,
programação, dentre outros atributos inerentes às
máquinas que fazem parte do dia a dia. “Isso tudo,
realizado num contexto no qual as atividades podem
e devem estar integradas ao currículo propiciando a
aplicação concreta de conceitos científicos”,disse.
O processo de construção, de um robô, por exemplo,
para a realização de uma determinada tarefa,
envolve a combinação das Engenharias:
Mecatrônica, Elétrica, Mecânica, Industrial,
Computação, Civil, Arquitetura, com a Economia,
Física, Química, Matemática, Biologia, dentre
outras, ciências de referência. “Ao desenvolver
habilidades para realizar esta combinação acontece
o aprendizado. Portanto, no contexto da sala de
aula, trata-se de um aprendizado que se dá, de
forma interdisciplinar, em função da complexidade
da tarefa que o robô terá que executar”, falou.

O FUTURO

“Vejo o futuro da robótica como algo bastante promissor, que poderá desenvolver atividades
focadas no ensino remoto que possibilitam levar experimentos de laboratório real para
laboratórios de acesso remoto. Associado a isto, a difusão de robôs colaborativos que podem
auxiliar no combate a doenças como Covid-19”.
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MODALIDADE TEÓRICA DA OBR
É REALIZADA DE MANEIRA
HÍBRIDA EM 2021
Diante da pandemia de coronavírus, estudantes realizaram a prova teórica virtualmente ou
presencialmente, de acordo com a realidade de cada um
A Olimpíada Brasileira de Robó�ca se adaptou para
manter a segurança de todos seus par�cipantes diante
do cenário da pandemia de Covid-19, sem perder seus
desaﬁos e sua relevância. A Modalidade Teórica foi
realizada de maneira híbrida em 2020 e manteve esse
formato para 2021, virtualmente ou presencialmente,
de acordo com a realidade do aluno. Conﬁra o
depoimento de quem par�cipou presencialmente,
com os desaﬁos de normas sanitárias, e de quem
esteve virtualmente na OBR 2021.

“Este ano, mesmo com o distanciamento social e com
o ensino na modalidade remoto e híbrido, 20
estudantes da Escola São João Batista, de Santa Inês –
MA, participaram da Olimpíada Brasileira de Robótica,
Modalidade Teórica Nível 5, na qual, em 2020, tivemos
várias conquistas.
Os desaﬁos foram imensos para cumprir o protocolo
sanitário. Uma estrutura foi montada com medidas
ainda mais rígidas, para acolher os nossos alunos,
professores e colaboradores, objetivando as medidas
preventivas contra a COVID 19, como uso de máscara
de proteção, cobrindo nariz e boca, podendo retirá-la
somente para se hidratar em tempo curto; proibição
do uso dos bebedouros coletivos, ou seja, o candidato
foi orientado a levar sua própria garrafa com água;
recomendação sobre a higienização das mãos por uso
de álcool em gel a 70% e dos calçados com hipoclorito
de sódio; distanciamento de 2 metros entre os

presentes e aferição da temperatura. Não tivemos
candidatos impedidos de fazer a prova por sintomas
de COVID-19. As provas foram organizadas pelos
professores e gestão pedagógica.
Representar nossa escola na Olimpíada Brasileira de
Robótica, na forma presencial, foi motivo de grande
alegria e satisfação para todos nós, considerando que
é uma das programações cientíﬁcas que mais se
destaca em nossa instituição e, podemos aﬁrmar, que
iremos continuar estimulando o estudo da robótica,
mesmo que à distância. Pelo interesse dos nossos
alunos, o céu é o limite e, com certeza, muitas
conquistas virão”.
Prof. Marconi
Penha Soares Filho
Escola São João Ba�sta, Santa Inês -MA
Modalidade Teórica Presencial
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“A aplicação da Modalidade Teórica da OBR em minha
escola acontece desde 2011 e já virou tradição. O
engajamento é visível: neste ano, participaram da
Modalidade Teórica do Nível 5 mais de 96% dos
alunos.
Os alunos são avisados antecipadamente, pois,
realizamos um planejamento para os estudos da OBR
Teórica que acontece em nossa escola no primeiro
semestre letivo. Devido à pandemia, tivemos que
readaptar algumas metodologias: por exemplo,
estudamos as provas anteriores da OBR teórica
através de slides interativos, discutindo as resoluções e
apresentando as trocas de estratégias utilizando o
Whiteboard no Teams. Sugeri aos alunos também
questionários que foram manipulados pela plataforma
Oﬃce - forms, com o objetivo de ampliar o repertório
de conhecimento.
Faço também a divulgação do site da OBR, a leitura e
explicação do manual do candidato, a navegação
pelos assuntos abordados em cada área do
conhecimento. Inclusive, como neste ano a aplicação
foi realizada totalmente on-line por meio da
plataforma, enviamos o documento “cartão de

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

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

acesso” por e-mail para cada aluno e, então, em uma
aula síncrona, realizamos a familiarização da
plataforma, fazendo a simulação para a adaptação do
layout e características do site. Para apoiá-los no dia
da prova, nós, professores, ﬁcamos à disposição na
escola, atendendo as demandas imprevistas do
mundo on-line.
É de grande importância a participação dos alunos na
OBR teórica, pois, um dos objetivos é estimular os
estudos na área tecnológica. Além do reconhecimento
acontecer pela distribuição de medalhas, certiﬁcados,
oferecimento em participação em cursos gratuitos de
robótica, os alunos ﬁcam ansiosos para serem notados
pelos coordenadores de robótica da nossa escola e
fazerem parte da equipe de robótica, a Robotics
School. Evidenciando ainda, o que mais atrai os
alunos, é ter a chance de entrar em uma universidade
pública brasileira como Unicamp, Unesp, Usp e Unifei
utilizando o mérito de ser um medalhista da OBR
teórica.”
Profª. Me. Milena Molitor
SESI CE 144, Ourinhos -SP
Modalidade Teórica Virtual

TEÓRICA HÍBRIDA
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“A Olimpíada Brasileira de Robótica é uma excelente
proposta de incentivo à robótica e à tecnologia para
estudantes de todo o Brasil e no ano de 2021 não foi
diferente. O contato com a tecnologia, estudos e
ferramentas voltados para essa área no município de
Cururupu, litoral ocidental norte do Maranhão, onde
nossa instituição está localizada, ainda são bem
limitados e a OBR é uma ação muito signiﬁcativa para
os estudantes iniciarem pesquisas de interesse na
área.
A Modalidade Teórica da OBR foi realizada de forma
presencial, mas, devido à pandemia do coronavírus, foi
necessário seguir medidas de segurança como o uso
de máscaras, álcool em gel e, principalmente, o
distanciamento. O número de participantes nesta
edição foi limitado a 33 estudantes em nossa unidade.
Como professor, vejo que é muito gratiﬁcante
participar de um evento como esse que promove a
aquisição de conhecimento cientíﬁco por meio da
educação e ver, de forma concreta, o desenvolvimento
dos estudantes através da realização de atividades
voltadas para a área de robótica, tornando possível
realizar o sonho de propagar o acesso à ciência e
tecnologia em nosso estado, pois a OBR estimula a
reﬂexão dos estudantes, aplicando a robótica à
interdisciplinaridade das áreas que compõem a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) no Ensino Médio,
proporcionando a formação dos nossos estudantes em
caráter reﬂexivo e preparando-os para as novas
formas de trabalho e pesquisa no mundo atual.

Inclusive, foi muito importante aplicar a OBR no
formato presencial, pois estamos em um momento de
grande expectativa por parte dos estudantes para a
volta às aulas no ambiente escolar, então as provas
presenciais proporcionaram a sensação de aulas
presenciais, como eles almejam.
Os estudantes comemoram a oportunidade da
integração, com a prova presencial, como Samuel
Chaves de Sá, do 2º ano do Ensino Médio, no Curso de
Manutenção e Suporte em Informática: ‘A prova
teórica presencial foi uma experiência muito
gratiﬁcante, ainda mais por poder retornar à escola e
reencontrar os amigos, sentir o ambiente escolar e
participar da Olimpíada, que classiﬁco como uma
forma de evoluir na área e testar os conhecimentos
adquiridos durante minha formação’.
Já para Letícia Fernanda Rabelo Ribeiro, estudante do
2º ano do curso de Serviços Jurídicos, ‘a Modalidade
Teórica é muito importante, pois proporciona a prática
dos conhecimentos adquiridos tanto na disciplina de
Robótica, como nas disciplinas da BNCC, assim como
auxilia na realização de questões e permite com que a
gente conheça um pouco mais sobre a robótica’.
Vemos então que, mesmo com o momento delicado, a
Robótica e a tecnologia devem ser portas para
soluções de problemas e incentivos à evolução, além
de uma oportunidade para que os estudantes
alcancem seus projetos de vida”.
Prof. Esp. João Mike Carrilho
de Oliveira
Ins�tuto de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão – UP, Cururupu - MA
Modalidade Teórica Presencial
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VEM AÍ MODALIDADE
PRÁTICA VIRTUAL
Equipes contam como está a preparação
para as categorias apresentação e simulação

Dos dias 30 e julho a 14 de agosto
acontecem as etapas estaduais da
modalidade
prá�ca
virtual,
apresentação e simulação. Para
isso, as equipes se prepararam para
fazer o seu melhor.
A missão da modalidade simulação
é realizar o resgate de ví�mas de
uma situação de desastre u�lizando
robôs virtuais em um ambiente
simulado.
Na categoria Apresentação, as
equipes de estudantes apresentam,
em vídeo, um projeto desenvolvido
por eles durante o ano le�vo e que
relaciona a robó�ca a uma das
seguintes
categorias:
Maker,
Inovação, Programação, Trabalho
em Equipe, Modelagem Virtual,
Responsabilidade
Social
e
Divulgação Cien�ﬁca. Os alunos
precisam pesquisar, projetar e
construir seus próprios robôs e
programações, usando kits de
robó�ca, placas e componentes
eletrônicos, peças avulsas em geral,
microcontroladores, entre outros.

Moisés Fonseca da Silva da INSP
Robo�cs RJ, coordena três equipes.
Uma equipe de
nível 0 com
meninos de 8 a 9 anos; uma de nível
1 com meninas de 12 a 14 anos e
uma de nível 2 misto de 15 a 17
anos na simulação. “O projeto dos
meninos de nível 0 era construir e
programar um robô autônomo que
conseguisse vencer alguns desaﬁos,
como seguir uma linha preta,
desviar de um obstáculo, superar
uma descontinuidade na linha
preta, subir rampa e desviar no
verde. Esses desaﬁos eram
isolados”, disse Silva falando,
também, da equipe do nível 1. “Já
era um pouco mais complexo, pois
o projeto também envolve construir
e programar um robô autônomo
que siga um caminho traçado em
preto na pista branca. Ao ﬁnal da
pista o robô deve achar e resgatar
vítimas representadas por bolinhas
pratas (vivas) e pretas (mortas)”,
falou. Já os alunos do nível 2 estão
inscritos na modalidade prá�ca
virtual- simulação.
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“Eles precisam programar um robô
no simulador SBotics para realizar
os mesmos desaﬁos que existem na
OBR presencial, ou seja, seguir
linha, desviar de obstáculos, vencer
interseções, descontinuidade de
linha, rampas, quebra molas e
resgate de vítimas vivas e mortas”.
A preparação das equipes, segundo
ele, tem sido um desaﬁo imenso,
pois os alunos estão em um longo
período de isolamento social e isso
é um catalisador para o desânimo.
“Uma das estratégias encontradas
foi o envolvimento da família, que
tem sido fundamental para
mantê-los focados, pois nos
momentos mais críticos a família é
quem está mais próxima do aluno
para amparar e estimular a
resiliência”. Nas duas primeiras
equipes tínhamos treinos híbridos
simultâneos em que alguns alunos
estavam presenciais na escola e
outra parte em casa conectados
através do Google meet com auxílio
de uma webcam com microfone. Já
a equipe de nível 2 optou por
encontros cem por cento virtuais, já
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que a plataforma favorecia”, disse.
Silva explica que as reuniões
acontecem três vezes por semana
com duas horas de duração. Os
técnicos estão presentes somente
em uma delas para acompanhar o
desenvolvimento do trabalho e
mediar
possíveis
conﬂitos,
entretanto os trabalhos foram cem
por cento executados pelos alunos
até mesmo a gravação e edição dos
vídeos no caso das equipes de
apresentação. “Tem sido um
período bem difícil para nós,
professores, pois acreditávamos
que os alunos iriam conseguir se
relacionar bem com a tecnologia,
mas o que vimos foi a diﬁculdade
deles em se expressar através da
câmera e se colocar num ambiente
virtual, a prática presencial fez
muita falta nesse momento. Depois
de muita insistência e conversas
prolongadas com os alunos
conseguimos que eles falassem
através do microfone”, falou.
Nesse contexto, o coordenador
espera
que
eles
sintam-se
desaﬁados a resolver problemas,
desenvolvam competências sócio
emocionais, autogestão, trabalho
em equipe e protagonismo.
Além das equipes de Silva, seis
equipes do Colégio Obje�vo de
Mogi das Cruzes par�ciparão da
OBR 2021. Serão três equipes do
Nível 1 e três equipes do Nível 2,
com faixa etária dos 10 aos 17 anos.

De acordo com o coordenador de
Robó�ca de Compe�ção do Colégio,
professor Almir Brandão Junior, eles
estão trabalhando em três projetos:
Desenvolvimento do robô �sico,
para quando retornarem as
compe�ções presenciais da OBR;
desenvolvimento das programações
para a OBR Modalidade Simulação,
edição 2021. Nesse formato, cada
equipe conﬁgura um robô virtual e
cria uma programação no simulador
sBo�cs, usando a linguagem C#
edição do vídeo para a OBR
Modalidade Apresentação 2021.
Nesse formato, cada equipe escolhe
uma categoria e cria um vídeo,
abordando uma parte do processo
de criação ou de par�cipação no
campo da robó�ca.
Junior disse que as equipes estão
bem
preparadas,
com
conhecimentos
sólidos
na
linguagem, na plataforma e na
solução de problemas. “Os alunos
seguem
treinando
e
se
aperfeiçoando cada vez mais na
plataforma virtual. Os robôs físicos
também estão sendo construídos
para
quando
retornarmos
presencialmente. Ou seja,trabalhar
de maneira remota trouxe grandes
desaﬁos,
principalmente
no
desenvolvimento dos projetos
físicos. Contudo, graças à posição
da OBR em adequar a competição a
um formato virtual, desde 2020,
nossas equipes puderam se adaptar,
preparar e aprimorar para a nova
realidade”, falou.

As equipes do Obje�vo têm
u�lizado
ferramentas
para
reuniões, como Zoom e Discord,
trocado mensagens síncronas e
assíncronas, por WhatsApp e
e-mail, e gerenciado os projetos, via
GitHub. “Em algumas situações,
quando é necessário testar um
hardware, os alunos utilizam pistas
e robôs físicos na nossa escola,
seguindo
os
protocolos
de
biossegurança,
assistidos
por
câmeras e com gerenciamento
remoto.”
Apesar dos desaﬁos presentes em
uma compe�ção totalmente virtual,
a equipe está o�mista. “Na
Modalidade Virtual Simulação, com
base em nossos simulados,
seguimos conﬁantes no potencial de
nossas equipes e na Modalidade
Virtual Apresentação, esperamos
repetir a ótima participação que
tivemos na edição passada e, mais
uma vez, sair vitoriosos”, ﬁnalizou.
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A ROBÓTICA COMO MEIO
DE INCLUSÃO
Olimpíada Brasileira de Robótica é opção para aprendizado de aluno da
cidade de Mafra – SC
“Professora, não gosto da sua
matemática. Gosto é de robótica”.
Esse foi o primeiro contato que a
docente Franciele Isabelita Lopes
Novak teve com o aluno Gabriel.
Estudante do 9º ano do Ensino
Fundamental II, no Centro de
Educação do Município de Mafra,
CEMMA, em Mafra-SC, Gabriel
Richard de Castro Hirth foi
diagnos�cado com Transtorno
Desaﬁante Opositor (TOD) e
Síndrome de Asperger aos 8 anos.
Recentemente, foi diagnos�cado
também como au�sta nível 1. Na
escola, o estudante sempre teve
diﬁculdades com a matemá�ca.
Mas, neste ano, ao conhecer
Franciele, passou a enxergar a
disciplina de outra maneira.
Com o incen�vo da professora, que
o inscreveu na OBR, na Modalidade
Prá�ca Apresentação, Gabriel e o
amigo Walison Nilsen formam o
grupo Aperture Science e estão
par�cipando da OBR com o robô
construído por eles, o Apollo.
O interesse por robó�ca já vinha
com o estudante desde cedo, como
conta sua mãe, Tha�ana Karla de

Castro Hirth. “Aos 10 anos, quando
Gabriel perdeu o avô, vítima de
câncer, fortaleceu seu desejo em ser
cientista e estudar robótica, uma
maneira de ajudar quem espera por
transplantes de órgãos, em
enormes ﬁlas, em busca de
recuperação, pois queria criar
órgãos robóticos para que as
pessoas não morressem esperando
um transplante”, lembra a mãe.
A par�r de então, quando estava no
7º ano, iniciou os estudos de
robó�ca. Até o momento, hoje com
14 anos, Gabriel já elaborou
projetos para feiras de ciências da
escola, como cristais criados nas
cascas
de
ovos,
simulador
automobilís�co feito com materiais
alterna�vos e reciclados, além de
um jogo criado com o auxílio da
mãe sobre a história de Mafra – SC,
e apresentado na faculdade em que
sua mãe cursa.
Neste ano, par�cipar da OBR é uma
grande conquista para o estudante,
além de um desaﬁo.
“O Gabriel tem diﬁculdades em
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parar sentado e manter a
concentração por muito tempo, no
entanto, como o robô tem peças e
conexões minuciosas, ele teve que
aprender
a
controlar
suas
estereotipias e ansiedades”, conta a
mãe do estudante.
A professora aponta como a OBR
vem também incen�var o trabalho
em equipe. “O apoio do Walison é
fundamental ao Gabriel. Ele
contribui na montagem do projeto e
muitas vezes acalma o colega, pois
sabe que em alguns momentos o
nervosismo toma conta, mas
ambos conseguiram. É uma
oportunidade rica de interação e
amizade e com acolhimento de
ambas as partes, eles puderam
voar longe e participar da OBR”.
E, é claro, que o Gabriel comemora
a conquista da par�cipação da
dupla, que pensa em melhorias
para o projeto e não parar por aqui.
“Participar da OBR é transpor
barreiras, porque muitas pessoas
pensam que um aluno autista não
consegue
aprender,
nem
progredir”.

FALA REPRESENTANTE
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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 :

“Atualmente a organização da
modalidade prática estadual ﬁca a
cargo do coordenador e conta com
o apoio da Secretaria de Estado da
Ciência e Tecnologia-SETEC. Quanto
à modalidade teórica, a coordenação
mantém contato sempre que necessário
para auxiliar os professores em suas
dúvidas. Por conta da pandemia, a OBR
no estado tem ocorrido de maneira
limitada, sendo ofertado um espaço
físico para que os técnicos utilizem se
necessário, mas não há demanda da
parte deles.

da pandemia, portanto no formato
virtual.
O maior desaﬁo no estado com relação
a competição se dá pelo fato de
pouquíssimas escolas terem o ensino
da robótica, pois de 16 municípios,
apenas 3 tem a robótica presente de
alguma maneira.
O maior objetivo é fazer com que a
robótica seja popularizada e estimular
a participação de professores, para
que por meio da competição possam
se integrar e fortalecer essa cultura
no estado.”

Estou à frente da coordenação pelo
segundo ano, tendo sido o período

Rafael Pontes
OBR AP

“ A OBR é realizada anualmente com a coordenação
e execução feita pela secretaria de Educação do DF.
Ao início de cada ano, nós montamos o planejamento,
constituímos a equipe de execução e seguimos com o
cronograma estabelecido.
Estou desde 2017 frente à OBR do DF e meu maior desaﬁo
é garantir recursos para a realização da modalidade
prática e a ampla comunicação das ações da Olimpíada
a todo DF”.

Guilherme Baroni Morales
OBR DF
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“A OBR tem o objetivo de motivar
estudantes do ensino fundamental e
médio a conhecer melhor a robótica,
aprender mais através de atividades
práticas, e despertar o interesse
por carreiras técnico-cientíﬁcas.
Sendo assim, o funcionamento da
OBR em SP é similar aos outros
estados. Temos todo apoio, manuais
e materiais já organizados pela
coordenação nacional. A diferença
é que São Paulo costuma ter um
número expressivo de equipes centenas, o que torna as equipes mais
competitivas e a classsiﬁcação mais
disputada.
Colaboro com a OBR desde 2011,
e me tornei representante estadual
de SP em 2019. Embora eu seja o

representante estadual no momento,
aprendemos muito com o Prof. Flávio
Tonidandel e sempre tive muito apoio
das coordenadoras - Profa. Tatiana
Pazelli e Profa. Citia Aihara.
Os eventos presenciais da OBR no
estado de São Paulo sempre foram
muito animados e produtivos - com
muitas trocas de ideias e equipes de
alto nível. Chegamos a ter 12 eventos
regionais em SP! Atualmente, temos
tido o desaﬁo de alinhamento e
comunicação com as equipes na
modalidade prática virtual. Sempre
com aquela vontade de voltar para
um evento presencial e ver todos
robôs funcionando numa arena real
da OBR - prática

Rafael Aroca – SP
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MAIS
CONHECIMENTO!

Conheça os novos Cards Tinker Cad
A Revista Mundo Robótica
sempre te deixa por dentro
dos
conteúdos
mais
importantes para aprender
cada vez mais sobre
robótica! Além das matérias
especiais, você continua
contando com mais uma
fonte de aprendizado: os
novos Cards Tinker Cad,
com informações super
legais e didáticas, que
contribuem
com
seus
estudos
sobre
o
surpreendente universo da
robótica.
Não tem mais desculpa para
não se engajar na área e se
divertir
com
o
conhecimento. Dá só uma
espiada em alguns dos
novos Cards.

LED 1
Separe
RESISTOR
380 OHMS

LED

PLACA DE
ENSAIO
PEQUENA

BATERIA 9V

Monte

Dica
O LED deverá acender
quando você clicar em iniciar
simulação. Se não acender,
inverta o LED.
Autodesk screen shots reprinted courtesyof Autodesk, Inc

Os Cards Tinker Cad estão disponíveis
no site da Olimpíada Brasileira de Robótica
Acesse: https://bit.ly/3cgL1Oj
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