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EDITORIAL
Chegamos ao ﬁnal de mais uma edição da Olimpíada
Brasileira de Robó�ca!
Nesta edição da OBR, nós nos emocionamos com as ideias
inovadoras das apresentações da Modalidade Prá�ca
Virtual–Apresentação e vibramos com as compe�ções da
Modalidade Prá�ca Virtual-Simulação. Pudemos ainda
contar com o formato híbrido da Modalidade Teórica e a
plataforma de simulação sBo�cs. Aliás, os par�cipantes do
Nível 5, classiﬁcados para o minicurso, puderam realizar o
curso de forma remota com um kit fornecido pela
organização nacional! E puderam também montar seu
próprio seguidor de linha! Ao ﬁnal do minicurso, foram
desaﬁados pelo prof. Dr. Eduardo e apresentaram seus
desaﬁos no momento da premiação da Etapa Nacional
Virtual!
Aprendemos também a fazer lives...foram inúmeras lives
realizadas ao longo da temporada! Seja para apresentar e
explicar aos par�cipantes as modalidades do evento, a
plataforma de simulação como também para fazer um
resumo das etapas estaduais.
Com todos estes acontecimentos, esta edição da revista
Mundo Robó�ca apresenta o úl�mo ar�go da série
desenvolvida pelo prof. Dr. Eduardo, especialmente para os
iniciantes na robó�ca, um resumo da OBR 2021 e as
emoções da Etapa Nacional Virtual. E como sempre, traz
também alguns temas super atuais da área!
Uma ó�ma leitura e nos vemos na edição 2022 da
Olimpíada Brasileira de Robó�ca.
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ROBÓTICA
PARA TODOS
Chegamos à terceira e úl�ma parte do nosso minicurso sobre robó�ca, com
material que permite que professores e alunos possam dar os primeiros passos
na eletrônica, desmis�ﬁcando a robó�ca. Nas edições anteriores, falamos sobre
o que é eletrônica e como ela é importante para a robó�ca, e também como os
robôs interagem com o ambiente por meio de sensores e atuadores.
Nesta edição iremos juntar as peças, literalmente!
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PARTE 3

Integrando as partes

Olá pessoal! Estamos juntos novamente para saber
um pouco mais sobre os elementos básicos de um
robô. A estrutura, ou “corpo” dos robôs pode ser
feita de diversos materiais, formas e tamanhos.
Tudo depende da aplicação, do propósito para o
qual o robô está sendo projetado. Além disso, o
mundo, ou seja, o ambiente no qual o robô vai
interagir inﬂuencia diretamente nas escolhas do
proje�sta de robó�ca. Será um robô aquá�co?
Aéreo? Vai andar sobre a areia? Em um shopping
fazendo entregas? Em uma indústria? Ele deverá ser
capaz de manipular objetos? Terá garras?
Essas e outras perguntas devem ser respondidas
durante a elaboração do projeto. Vejamos o caso da
OBR novamente: o robô precisa ser autônomo, ou
seja, fazer as tarefas sem o auxílio do ser humano e
precisa ser capaz de realizar as seguintes tarefas:
• Seguir a linha
• Ultrapassar gaps (os espaços) e voltar à linha
• Desviar de obstáculos
• Subir ou descer rampas
• Navegar na sala da ví�ma, sem bater nas paredes
• Encontrar a ví�ma
• Salvar a ví�ma (ou seja, deslocá-la para um lugar
seguro)

São muitas coisas, certo? Então vamos escolher
uma tarefa como exemplo e fazer dela o obje�vo
para o projeto do nosso robô. Que tal começarmos
pelo desvio de obstáculos? Um robô é capaz de
desviar de um obstáculo quando ele possui algumas
capacidades básicas como perceber e se locomover
pelo ambiente de forma autônoma. Para isso, são
necessárias cinco coisas:
• Sensores que possam detectar obstáculos, como o
sensor ultrassônico;
• Disposi�vos de locomoção como motores e rodas;
• Um controlador capaz de processar o sinal do
sensor e dizer aos motores o que fazer;
• Uma fonte de alimentação;
• Uma estrutura para montar tudo, ou um chassi.
Nós já vimos todos esses componentes nas edições
anteriores. Existem diversos modelos e fabricantes
para eles, mas por simplicidade e por ser fácil de se
conseguir no mercado brasileiro, iremos usar como
exemplo o Arduino™, o sensor ultrassônico SR-04,
suporte para 6 pilhas, com as pilhas, uma roda livre
e dois motores com redução do �po TT e um
módulo L298n. Este módulo irá nos permi�r
controlar a velocidade e o sen�do de rotação dos
motores por meio do código implementado no
Arduino™. A Figura 1 mostra uma foto destes
componentes.

Arduino™ UNO

Sensor Ultrasônico

Motores e Rodas

Roda Livre

Suporte de 6 pilhas

Módulo L298n

Figura 1: Exemplos de componentes reais u�lizados no robô que desvia de obstáculos.
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Módulo L298n Driver de potência
O módulo L298n contém dois circuitos denominados “ponte H” e que permitem controlar a velocidade e o
sen�do de rotação de dois motores por meio do Arduino™. A ponte H é u�lizada para que um circuito
eletrônico com potência menor possa controlar disposi�vos de maior potência conectados a uma fonte de
energia como as pilhas. As pilhas fornecem a energia para os motores e o Arduino™ diz ao módulo qual a
velocidade, através do valor de tensão aplicada ao motor, e qual o sen�do de rotação, através da polaridade
aplicada aos terminais do motor.

Figura 2: Ponte H e sen�do de rotação dos motores.
Na Figura 2 é mostrada a ponte H com duas diferentes polarizações: em uma delas, o terminal posi�vo da
bateria se conecta ao lado esquerdo do motor pela chave S1 e o terminal nega�vo ao lado direito, pela chave
S4. Isto faz com que o motor gire em um determinado sen�do dependendo da sua construção �sica, por
exemplo, no sen�do horário. Quando as chaves S2 e S3 são acionadas, as polaridades da bateria conectada
aos terminais do motor se invertem, assim como o sen�do de rotação.

A estrutura do robô
Agora que sabemos como o módulo L298n é conectado ao Arduino™, precisamos pensar na estrutura do
nosso robô. Por simplicidade, iremos usar o chassi CyRoS 1.0 desenvolvido pelo Núcleo de Robó�ca e
Tecnologias Assis�vas da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e disponível para download no link
h�ps://cyros.ufsj.edu.br/kits/. Parafusos diversos são u�lizados para ﬁxar os elementos do robô no chassi e
ﬁos fazem as conexões entre os componentes eletrônicos, também chamados de jumpers. É importante
ressaltar que você pode usar diversos materiais para construir seu robô. O chassi mostrado aqui foi cortado
a laser usando MDF de 3 mm de espessura.

Figura 3: CyRoS PRA-01, exemplo de chassi feito em MDF para construção de robôs.
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Não existe uma única forma de posicionar os componentes no chassi do robô, mas algumas “regras” que
precisam ser seguidas dependendo do �po de robô, movimento e tarefas que se deseja realizar. Os
componentes que geram movimento, como as rodas e motores, precisam ser posicionados de modo que a
força (torque) gerada pela rotação dos motores mova o robô na direção certa. No caso de um robô móvel que
u�liza dois motores é necessário posicionar estes motores e as rodas, incluindo a roda livre, de modo que
quando os motores girarem na mesma direção e velocidade o robô irá para frente ou para trás. Um exemplo
de montagem é mostrado na Figura 4.

Figura 4: Exemplo de conﬁguração de robô móvel com 2 rodas motorizadas e uma roda livre.
Para que o robô possa virar para a esquerda ou direita, basta que a velocidade ou sen�do de rotação das
rodas sejam diferentes. Considere que os motores estejam rodando na mesma direção e fazendo com que o
robô se mova para frente. Para que o robô vire à direita, basta que o motor da esquerda esteja rodando mais
rapidamente do que o da direita ou que a rotação do motor da direita seja inver�da.

Figura 5: Conﬁguração de motores para diferentes movimentos.
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Programando o robô
Vamos u�lizar novamente o TinkerCAD® para mostrar um exemplo de código para que o robô possa desviar
de um obstáculo, mas ﬁca a pergunta: qual a melhor forma para desviar de um obstáculo? A resposta começa
por entender qual é o formato do obstáculo e como funciona o alcance do sensor ultrassônico.

Figura 6: Área atuação sensor ultrassônico [bom e ruim]
Como mencionamos nas edições anteriores, o sensor ultrassônico emite uma onda sonora que não podemos
ouvir. Ao se propagar a par�r do sensor, a onda sonora forma uma área de atuação em forma de cone, ou
seja, o sensor só será capaz de detectar objetos dentro dessa área como pode ser visto na Figura 6. Porém, o
sensor não informa ao Arduino™ se o objeto está à direita, esquerda ou à frente. Portanto, a primeira coisa
ha entender é que precisamos programar o robô para que ele não colida com o objeto, independentemente
da posição do mesmo.
O código irá funcionar de forma adequada, dependendo do tamanho do objeto e da velocidade de
movimentação do robô. Talvez, uma boa tá�ca seja, quando o tamanho do objeto for desconhecido, parar o
robô, movimentá-lo um pouco para trás e depois virar para a direita ou esquerda. Mas, quanto de
movimento o robô deve fazer em cada uma destas ações? Usando um pouco de matemá�ca e �sica é
possível calcular. Porém, para iniciantes em uma compe�ção da OBR, um caminho interessante seria explorar
as possibilidades e testar valores dependendo do seu robô.
O TinkerCAD® não possui o módulo L298n, mas sim o L293D. Para que você possa simular e aprender a
programação iremos usar o L293D como exemplo de código. O que irá mudar para o código do L298n são as
conexões dos ﬁos, o que iremos ver em uma edição futura. Também iremos usar a bateria de 9V ao invés do
suporte de 6 pilhas, mas, neste caso, as conexões são as mesmas.
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Figura 7: Circuito para o robô que desvia de obstáculos simulado no TinkerCAD®.
A Figura 7 mostra o circuito composto pelos dois motores conectados ao circuito L293D, à bateria e ao sensor
ultrassônico. A primeira parte do código é responsável pela leitura da distância medida pelo sensor
ultrassônico e armazená-lo na variável “distância”, como pode ser visto na Figura 8.

Figura 8: Lendo a distância com o sensor ultrassônico

Lembre-se:
variáveis são posições na memória do microcontrolador do
Arduino™, onde armazenamos dados.

Em seguida, iremos criar os códigos que acionam os motores. O sen�do de rotação dos motores vai
depender de como os ﬁos foram soldados nos mesmos e como foram ligados no Arduino™. Para que o motor
da esquerda gire em um sen�do, deﬁnimos o pino 8 como BAIXO e o pino 10 como ALTO, como mostrado na
Figura 9. Para inverter o sen�do de rotação, basta inverter, deﬁnir o pino 8 como ALTO e o pino 10 como
BAIXO. Para acionar o motor da direita, a lógica é a mesma do da esquerda, basta clicar com o mouse e
duplicar os blocos. Em seguida, mude os pinos 8 para 2, 10 para 4 e 9 para 3.
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Figura 9: Acionando o motor da direita.
Agora, precisamos mostrar ao robô o que fazer quando um objeto se aproxima, ou seja, quando a distância
medida pelo sensor for menor que um valor limiar. Vamos usar neste exemplo o valor de 20cm como limiar.
Portanto, se a distância medida pelo sensor for maior que 20cm, o robô anda para frente e explora o
ambiente, se for menor, ele deve desviar do obstáculo. Para implementar essa lógica vamos usar o bloco SE
como mostrado na Figura abaixo:

Figura 10: Lógica básica para desvio de obstáculo.
Usamos o bloco de comentários apenas para ilustrar a ideia. Agora vamos colocar os blocos que criamos
anteriormente e completar a lógica. Lembrando que para o robô andar para frente ele precisa que os dois
motores estejam girando no sen�do que mova o robô para frente e ambas as rodas precisam estar na mesma
velocidade. Um exemplo de código é mostrado na Figura 11. Lembrando que o código mostrado só irá fazer
o robô andar para frente se os ﬁos dos motores es�verem conectados na polaridade certa. Em um teste real,
se o robô andasse para trás, bastaria invertermos a ligação dos ﬁos.
Para que ele possa desviar de obstáculos, vamos criar uma lógica de exemplo, dentre as várias possibilidades,
que será:
1. ao detectar objeto, ou seja, distância menor que 20cm, o robô se move por 2 segundos para trás, ou seja,
iremos inverter o sen�do dos dois motores ao mesmo tempo com mesma velocidade;
2. o robô irá virar para a esquerda por 3 segundos;
3. se não houver mais obstáculos, o robô volta a andar para frente.
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Essa lógica está representada na Figura 11.

Parte 1

Parte 2

Parte 3
Figura 11: Código completo para desvio de obstáculo.

Mundo Robótica - Revista Oﬁcial da Olimpíada Brasileira de Robótica • 11

ROBÓTICA PARA TODOS

Mundo Robótica, São Carlos-SP, VOL. 8, Nº21 – set/dez. 2021

Veja em detalhes cada parte do código separadamente. Quando o robô terminar de virar à esquerda, após
passar 3 segundos, o código voltará ao início, onde o valor da variável “distância” é lido, armazenado e
comparado. Já se o obstáculo não estiver mais à frente (distância maior que 20cm), o robô irá voltar a
andar para frente, até que um novo obstáculo seja encontrado.

Figura 12: Parte 1 do código para desvio de obstáculo.

Figura 13: Parte 2 do código para desvio de obstáculo.

Figura 14: Parte 3 do código para desvio de obstáculo.

Experimente pensar em outros cenários e formas de desviar de obstáculos.
Implemente no simulador e se possível no seu robô.
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INDO ALÉM
Nesta sequência de 3 ar�gos, apresentamos o básico para começar a compreender como funcionam os
robôs e como começar a criar o seu e, quem sabe, par�cipar da OBR. Reﬂita sobre como você pode expandir
o que aprendeu, pensando em outros cenários onde robôs possam ser u�lizados. Além disso, pesquise na
internet, veja vídeos sobre robó�ca, estude um pouco mais e você, em breve, estará fazendo parte do grupo
de pessoas que projetam robôs!
Quer saber mais sobre robó�ca? Temos uma surpresa para você: uma edição da Revista Mundo Robó�ca
especial sobre o robô seguidor de linha! Aguarde!

ACESSE A PÁGINA DA OBR e TESTE O DUINOMAKER
http://www.obr.org.br/
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A robótica e automação são
potenciais investimentos na
Indústria Cerâmica de
Revestimento
A robó�ca está realmente em todo
lugar e, na indústria cerâmica de
reves�mento, já se faz presente há
algum tempo e isso deve ser cada
vez mais habitual. Aﬁnal, em linhas
de produção de placas cerâmicas,
onde
várias
a�vidades
são
repe��vas, há grandes chances de
falhas e acidentes por conta do
desgaste �sico causado nos
operadores que desempenham
essas funções. Sendo assim,
atualmente, os robôs vêm sendo
u�lizados para o deslocamento de
cargas, inspeção de defeitos e
pale�zação das caixas.
Quem explicou com essas palavras
foi o supervisor de Manutenção
Elétrica e Automação da Damme
Porcelanato, empresa situada em
Santa Gertrudes, interior de São
Paulo, Luiz Fernando Nardelli.
“Trata-se de um investimento
empresarial estratégico, pois as
empresas têm investido cada vez
mais em automação industrial, já
que esta é uma realidade que

integra o cotidiano corporativo
moderno. A premissa da automação
industrial é: fazer mais com menos.
Trabalhos manuais, além de serem
suscetíveis a falha, geram custos, e
as vezes demoram a serem
concluídos”, explicou.
Além disso, ele reforça que, com os
robôs, o potencial humano é melhor
aproveitado,
já
que
os
colaboradores podem se dedicar a
tarefas
em
que
têm
seu
conhecimento
técnico
mais
valorizado, ou se dedicar em
trabalhos que exigem maior
desempenho
de
raciocínio,
cria�vidade e empa�a, em que
diﬁcilmente um robô conseguiria
subs�tuir as pessoas. “Não dá pra
imaginar um robô em um trabalho
artístico, ou alguma atividade
social”, exempliﬁcou o proﬁssional.
E as vantagens de um robô
operando na indústria cerâmica são
diversas. Como, por exemplo, o
ganho de produ�vidade, segurança,
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redução de custos e padronização
dos produtos e serviços. “Na Nova
Porcelanato, no qual a Damme faz
parte, toda a movimentação do
material que vai para o forno e
acabamento pós-queima, é feita por
veículos automaticamente Guiados
(LGV). No controle de qualidade está
instalado o Qualitron, equipamento
que efetua a escolha do material
através da utilização de três
câmeras que fotografam de três
ângulos diferentes os ladrilhos que
passam,
permitindo
assim
identiﬁcar os defeitos para cada
tipologia”,
disse
Fernando
reforçando que estas imagens são
processadas no so�ware de gestão
da máquina que efetua a elaboração
e comparação da imagem e fornece
o resultado da escolha e do tom. “A
paletização também é feita por uma
máquina autônoma, que recolhe as
caixas provenientes de uma linha e
as dispõem em vários paletes
dividindo de acordo com a sua
classiﬁcação”, disse.
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O futuro
Dentro de todo esse processo e expecta�va na
indústria, há um aumento exponencial na
demanda energé�ca no mundo. No Brasil, com a
crise hídrica que estamos enfrentando, o custo
da energia elétrica está cada vez maior.
“O mesmo ocorre com o gás natural, pois
acredito que os maiores esforços são para
otimizar o consumo de energia para reduzir
custos e evitar desperdícios. Por exemplo, o
sistema de prensagem tradicional (prensa e
molde) vem sendo substituído pela compactação
contínua, essa tecnologia assegura a produção
de materiais cerâmicos de alto valor agregado,
tanto estético quanto técnico, consumindo
aproximadamente 20% da energia de uma
prensa tradicional”, falou.

como secadores de revestimentos cerâmicos,
secadores de argila, estufas e atomizadores”.
Algumas novidades na impressão digital, apesar
de ser uma tecnologia já conhecida, a evolução
nesse �po de decoração está agregando valor
com um novo acabamento do produto, com
aumento das barras de cores, efeitos 3D, com
uma impressão texturizada e aplicação sele�va.
“E tudo isso com maior economia e eﬁciência”,
ﬁnalizou.

Visando reduzir o consumo de gás natural,
Fernando explica que há um forte inves�mento
no reaproveitamento de ar quente (energia
térmica) que era descartado pelos fornos. “Hoje
são canalizados e inseridos em outros
equipamentos que possam fazer uso desse calor,
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Mais de 160 mil estudantes
participaram da Etapa Nacional
Confira os vencedores das categorias Simulação e Apresentação
De 10 a 14 de outubro, foi
realizada a Etapa Nacional da
Olimpíada Brasileira de Robó�ca
2021, um dos maiores eventos na
área de robó�ca da América La�na
que, mais uma vez, foi virtual, e
todos puderam acompanhar, de
casa, as apresentações de mais de
120 trabalhos, em múl�plas
sessões e níveis.

O evento, que tem o obje�vo de
promover, incen�var e disseminar
a robó�ca no Brasil contou com a
Mostra Nacional de Robó�ca, pela
Olimpíada Brasileira de Robó�ca e
pela Compe�ção Brasileira de
Robó�ca e, devido à pandemia do
Coronavírus, foi realizado pela
segunda vez no formato remoto e,
a ﬁm de permi�r a par�cipação de
uma quan�dade maior de
estudantes, foi dividido em duas
subcategorias: Apresentação e
Simulação.
Foram
163.632
estudantes
par�cipantes desta edição, quase
200 vídeos na Modalidade Prá�ca
Virtual - Apresentação e 1.531
equipes na Modalidade Prá�ca
Virtual - Simulação.
De acordo com a coordenadora da

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

modalidade prá�ca, profa. Daniele
Or�z Hoﬀmann Bonicio, mesmo
que tenha sido em formato virtual,
as imersões são iguais ou até
maiores que as presenciais. “As
equipes trabalharam em conjunto,
auxiliaram
outras
equipes,
divulgaram a robótica em suas
comunidades,
apresentaram
estratégias,
programação
e
modelagens, produziram robôs
makers e projetos incríveis que
conhecemos através dos vídeos
enviados
das
categorias
Apresentação
e
Simulação”.
Segundo ela, as equipes �veram
ó�mo desempenho, cresceram e
se
superaram.
“Eles
nos
surpreenderam
com
formas
diferenciadas,
através
do
simulador sBotics, usado desde
2020”.

ETAPA NACIONAL
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Modalidade Prática Virtual - Apresentação
Todas as categorias da OBR Modalidade Prá�ca Virtual
desta categoria se basearam em robôs seguidores de
linha que realizam o resgate e salvamento de ví�mas.
Os robôs, suas programações e inovações são
construídos com o obje�vo de par�cipar da OBR
Modalidade Prá�ca edição 2021.
As equipes compostas de dois até quatro membros
produziram vídeos de até cinco minutos contando

sobre o trabalho desenvolvido nas diferentes
categorias, incluindo imagens, ﬁlmagens, áudio, links,
o robô e programação. Em seguida, eles passaram por
uma etapa classiﬁcatória e foram avaliados por
aproximadamente 60 juízes de todos os estados
brasileiros, e avançaram até a fase Nacional Virtual.
Para essa modalidade, foram quase 200 vídeos
enviados.

Confira os vencedores:
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Confira os vencedores:
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Modalidade Prática Virtual - Simulação
Nessa modalidade, 1531 equipes do Brasil inteiro se
inscreveram para par�cipar da Modalidade Prá�ca Virtual. Essas equipes poderiam ter de dois até quatro
membros. Eles �veram que programar e ajustar seus
robôs virtuais no simulador sBo�cs para cumprir os
desaﬁos da OBR - Modalidade Prá�ca. Os robôs
virtuais precisaram ser ágeis para superar trajetos
di�ceis, redutores de velocidade, gaps na linha, desviar
de obstáculos, subir e descer rampas, superar

gangorras e conseguir salvar as ví�mas vivas e mortas
transportando-as para uma região segura onde os
humanos poderão assumir os cuidados com elas.
Desde o seu lançamento, 2.077.582 (dois milhões,
setenta e sete mil, e 582) compilações foram
realizadas no simulador Sbo�cs, e durante o período
da Etapa Nacional da OBR Modalidade Prá�ca Virtual,
foram realizadas 25.827 compilações de códigos de
programação.

Confira os vencedores:
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Atividade, realizada de maneira síncrona,
superou o desafio do trabalho online
Em 2021, 23 estudantes foram classiﬁcados para
par�cipar do Minicurso de Robó�ca, uma das
premiações atribuídas aos par�cipantes que
ob�veram o melhor desempenho no Nível 5 da
Modalidade Teórica em cada estado, desde que
não tenham �do contato com a robó�ca na
prá�ca. Neste ano, a a�vidade foi realizada em
formato síncrono, tendo como desaﬁo trabalhar
online e, ao mesmo tempo, levar aos alunos o
aprendizado da OBR. Para tornar esse momento
possível, mesmo à distância, foi imprescindível o
desenvolvimento da plataforma duinomaker.org.
A OBR enviou aos par�cipantes do Minicurso um
kit de robó�ca, contendo chassi, motor, placas
ArduinosTM e demais componentes eletrônicos.
Munidos de seu kit, os estudantes par�ciparam

das a�vidades do Minicurso, que foram divididas
em três dias: no primeiro, conheceram sobre
programação eletrônica, sensores e atuadores; já
no segundo, foi a vez de entenderem sobre robô
móvel capaz de desviar de obstáculo e no
terceiro dia, foi a vez de saberem sobre a
programação do robô e conhecerem o desaﬁo do
seguidor de linha. Todo o curso foi 100% prá�co.
Após as a�vidades, chegou o desaﬁo do robô
seguidor de linha! Foram propostas 2 fases: uma
delas com a pista oval e outra, oferecendo mais
diﬁculdade, com curva de 90 graus, além de um
desaﬁo extra, com desvio de obstáculos. Os
par�cipantes trabalharam em grupo nesses
desaﬁos por 2 dias, ainda de forma virtual, para o
envio do vídeo de seus robôs.

Conheça os campeões do Minicurso, que apresentaram seus projetos durante
a cerimônia online de premiação, realizada no dia 16 de outubro de 2021.

1º lugar

2º lugar

3º lugar

Lucas (AP)

Vanessa (BA)

João vitor (RJ)

Yasmin (RN)

Francisco (BA)

Victor (RS)

Mateus (PE)

Hubert (RR)

Isabela (MS)

Parabéns a todos os participantes da
Modalidade Teórica!
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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 :

“Participo da OBR desde 2013
e observamos, nos últimos anos,
aumento na participação dos
estudantes, tanto na etapa teórica
quanto na prática.
No evento estadual, contamos
com a participação em massa
dos professores treinadores como
juízes. Em 2019 tivemos a primeira
participação do nível 0, que
encantou o público com as atividades
e resultados obtidos.
Aqui, não são realizadas as etapas
regionais da OBR. Realizamos
direto a etapa estadual com todos
os inscritos. Dividimos o evento em

dois dias: sábado, para os níveis 0
e 1 e domingo, para o nível 2.
Como não temos a etapa regional,
o maior desafio é realizar o
evento com todas as equipes, em
2 turnos. Para isso, temos uma
grande quantidade de voluntários
nas mais diversas demandas do
evento (organização, montagem,
avaliadores, suporte, etc).
Agora, nosso maior objetivo é
descentralizar o evento, ocorrendo
as etapas regionais pelo estado,
aumentando ainda mais o número
de escolas participantes”.

João Olegário de O. de Souza
OBR Rio Grande do Sul

“Entrei
na
coordenação
da OBR em 2020, ao final
da competição. Em 2021,
consegui maior envolvimento
na Olimpíada. Uma das
ações foi a criação de um
grupo no WhatsApp para as
equipes classificadas na etapa
final. Apesar da dificuldade
para a criação do grupo, a
participação dos estudantes
nele foi muito interessante:
todos ajudaram, deram ideias
e sentimos o pessoal mais
unido, divulgando a robótica e
proporcionando o aumento de
equipes, já que tivemos maior
união do estado.
Mesmo assim, nosso desafio
aqui é tentar unir todos os

grupos de robótica do estado
de MG. São muitos e tenho
que fazer um ‘trabalho de
formiguinha’
pra
tentar
encontrá-los e uni-los, para
organizar uma lista com as
equipes.
Em 2021, sentimos a OBR
virtual mais inclusiva, com uma
participação mais igualitária,
por não haver a necessidade de
compra de kit, que muitos não
conseguem adquirir.
Agora, estamos trabalhando
para maior divulgação da
robótica. Planejamos ir às
escolas, mas a pandemia travou
um pouco esse trabalho, que
deve ser colocado em prática,
em breve.”

Kleber Lopes Fontoura
OBR Minas Gerais
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“No Maranhão, em 2021, os
professores e alunos conseguiram
trabalhar melhor que em 2020. E
essa evolução foi expressa nas nossas
conquistas, tanto na etapa estadual
quanto na etapa nacional. Tivemos
premiações nas duas modalidades.
Também recebemos apoio dos
governos municipais em algumas
cidades. Além da participação do
governo estadual na compra de Kits
de robóticas para as escolas.
Assumi a coordenação da OBR em
2020 e o desafio inicial foi aprender,
compreender e me esforçar ao
máximo para que a Olimpíada
acontecesse da melhor maneira
possível nesses dois anos.
Hoje, vejo a OBR como uma
propulsora para aplicação de
metodologias ativas nas escolas de
ensinos fundamental e médio, visando
uma preparação melhor para nossos

alunos na universidade. É notória
também a diferença dos alunos na
universidade que participaram da
OBR.
Além de promover o conhecimento
básico de programação e robótica
para que os alunos possam participar
das competições, é estimulado o
desenvolvimento de carreiras nas
áreas científicas e tecnológicas.
Mas acredito que, acima de tudo, é
desenvolvido a capacidade de lidar
com frustrações, trabalho em grupo
e superação.
Vejo também um empoderamento
da capacidade de ser a partir do
conhecimento. Envolvimento de
mulheres, tanto professoras quanto
alunas. Mas, nosso desafio ainda é
intensificar a participação feminina,
que é muito pequena.”

Ana Lucia Alexandre de Oliveira
Zandomeneghi
OBR Maranhão
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OBR EM NÚMEROS
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OBR EM
númEr0s
GERAL OBR 2021:

MODALIDADE PRÁTICA VIRTUAL - SIMULAÇÃO:

163.632
participantes
38%

48%

52%

Meninos:

62%

Meninas:

Meninos:

MODALIDADE PRÁTICA VIRTUAL - APRESENTAÇÃO:

Meninas:

MODALIDADE TEÓRICA:

33%
51%

67%

Meninos:

REGIÕES

Meninas:

Meninos:

5%

14%
34%

30%

44%

Norte:

Meninas:

Modalidade Teórica

Modalidade Prá�ca Virtual

7%

49%

47%

2%
3%

14%

Nordeste:

Centro-oeste:

Sul:

Sudeste:
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VEM AÍ!!

OBR 2022

AGUARDEM!
AGUARDEM!

