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ESQUENTA 2022

Nesta edição especial da Revista Mundo Robótica, você vai conferir
muitas dicas sobre as Modalidades da competição, entrevistas e
exercícios especiais. Não ﬁque fora desse treino!
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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 puderam
apresentar 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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A Modalidade Prá�ca sempre traz emoção e desaﬁos surpreendentes aos
par�cipantes da OBR. Em 2022, tem muita coisa legal esperando pelas equipes, além, claro, de oportunidades incríveis que a compe�ção oferece.
A Modalidade Prá�ca vem, em 2022, reforçar o
sucesso dos úl�mos dois anos, com as Modalidades
Prá�ca Virtual Apresentação e Prá�ca Virtual
Simulação. Em 2021, foram quase 200 vídeos
enviados para a categoria Apresentação e 1531
equipes para a Simulação.
Para este ano, com a situação da pandemia
diminuindo, teremos também a Modalidade Prá�ca
Presencial, no formato tradicional, pra�cado antes da
pandemia. Estudantes de todo país vivendo a emoção
da Olimpíada Brasileira de Robó�ca, que contribui
para o desenvolvimento de crianças e jovens em
diversas áreas do conhecimento, além de favorecer o
trabalho em equipe e o ingresso no Ensino Superior.
“Por meio da Modalidade Apresentação, além de
planejar, construir, programar e inovar em seus robôs,
os alunos precisam também desenvolver as
habilidades de criação de roteiros, gravação e edição
de vídeos. Já a Modalidade Simulação, atendendo a
muitos pedidos, também continuará trazendo o
simulador sBotics, com as novas regras e um ambiente
reformulado muitos mais intuitivo”, conta,
empolgada, a coordenadora da Modalidade, a
professora Daniele Or�z Hoﬀmann Bonicio.
Para este ano, a coordenadora atenta os estudantes
para a leitura o Manual de Regras, disponível no
site da OBR com alerta especial às equipes da
categoria Virtual: “O planejamento, a modelagem, o
robô, a programação e as ações sociais desenvolvidas
devem seguir a proposta de participação da OBR
Modalidade Prática Virtual, ou seja, se a equipe criar
um robô, ele precisa resolver os desaﬁos propostos
dentro das regras da Modalidade. Já o pessoal da
Prática Simulação precisa de treino. Treinar com
frequência e participar dos amistosos é muito
importante”.
A OBR pode con�nuar levando seus campeões para
além das fronteiras brasileiras. “Em 2021, a equipe
campeã da OBR Simulação foi a Robotron IFSC, que
representará o Brasil na Robocup Júnior, prevista para
acontecer entre 11 e 17 de julho, na Tailândia (conﬁra
a reportagem nesta edição da revista!) Já para a OBR
2022/23, ainda não sabemos sobre as vagas
internacionais, mas ﬁquem ligados nas redes sociais
da OBR e na revista Mundo da Robótica que em breve
teremos notícias”, conta a coordenadora.
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E é na Revista Mundo Robó�ca que os par�cipantes da
OBR podem ﬁcar por dentro de todas as novidades da
compe�ção e ainda aprender muito, como reforça
Dani: “A revista, em seus sete anos de existência, traz
aos competidores as novidades das Modalidades em
primeira mão, além de relatos de experiências de
equipes, a visão dos representantes estaduais e, desde
2021, também noções de eletrônica e montagens de
robôs para subsidiar os treinos”.
A OBR e suas compe�ções não deixaram de acontecer,
mesmo diante da pandemia. E, em 2022, não será
diferente. “Duas das nossas modalidades já preveem
essas situações de pandemia, onde os alunos são
avaliados de forma virtual apenas. Para este ano, os
representantes estão analisando com cautela a
situação pandêmica de cada estado, a ﬁm de
favorecer uma competição de muito aprendizado aos
participantes, seja virtual ou presencial”.
Mas nada vai parar a vontade de aprender e crescer
dos par�cipantes. “Mais do que prêmios, participar da
Olimpíada
Brasileira
de
Robótica
oferece
oportunidades aos estudantes. Muitas universidades
no exterior valorizam os alunos medalhistas em
olimpíada, valorizando sua participação, no momento
do ingresso.
E no Brasil, disponibilizam descontos ou bolsas de
estudos a alunos medalhistas. Participar da OBR
auxilia o estudante a desenvolver o raciocínio lógico,
resolver problemas, aproxima os estudantes da
pesquisa cientíﬁca, enﬁm, desperta habilidades para
no futuro, quem sabe, até seguirem uma proﬁssão na
área”, ﬁnaliza Daniele.

Daniele Ortiz
Coordenadora da
Modalidade Prática

AQUECENDO OS CONHECIMENTOS
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CONFIRA AS
DICAS PARA A
MODALIDADE
TEÓRICA
2022

Profª. Dra. Carla da Costa
Fernandes Curvelo
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte

Tá preparado(a)? Não? Então a OBR vai te
ajudar a se preparar para a modalidade teórica
2022 com provas ainda mais desaﬁadoras e
apresentando as novas tecnologias e modelos
de robôs existentes no Brasil e no mundo,
u�lizando-os para contextualizar as diversas
questões abordadas na prova teórica da OBR.
É o que diz a coordenadora da modalidade,
professora Carla da Costa Fernandes Curvelo.
Segundo ela, as questões de robó�ca,
programação e eletrônica serão formuladas
para ins�gar os alunos e, es�mulá-los a
conhecer mais sobre essa área de
conhecimento. “Esse ano teremos o mesmo
formato de prova do ano passado, no qual
temos uma fase para os níveis 0, 1, 2, 3 e 4, e
duas fases para o nível 5”, falou.
As provas ainda poderão ser aplicadas de forma
remota, a depender da situação da pandemia

em cada estado. “No entanto, caso a pandemia
esteja controlada, os representantes estaduais
poderão optar por realizar as provas de forma
presencial”, explicou.
Ela ainda reforça que os par�cipantes devem se
atentar porque algumas questões da OBR
podem ter mais de uma resposta. “Nesses
casos, o aluno deve marcar todas as opções
corretas para obter a quantidade máxima de
pontos e questões que trazem códigos de
programação, sempre merecem uma atenção
maior, porque nem sempre os alunos têm um
conhecimento grande nesta área”, comentou.
Ela explicita também que, nas alterna�vas que
possuem vários códigos de programação,
segundo ela, uma boa estratégia é que os
alunos tentem encontrar as diferenças entre os
códigos, para poderem eliminar as respostas
incorretas.
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OBR TAMBÉM É
CAMINHO PARA
UNIVERSIDADE
PÚBLICA
Alunos podem ingressar nas melhores
universidades do país através das
vagas olímpicas

Que a OBR tem o obje�vo de es�mular os jovens
às carreiras cien�ﬁco-tecnológicas, iden�ﬁcar os
talentosos e promover debates e atualizações
no processo de ensino-aprendizagem brasileiro,
todo mundo já sabe, mas, a OBR também tem
um papel importante no caminho do aluno para
as universidades públicas, e é o que poucos
sabem.
Prova disso é a história do estudante do
segundo ano do curso de engenharia Mecânica
da Unicamp, Guilherme Ferreira Zaiat, de 18
anos que, graças à OBR, entrou em uma das
melhores faculdades da América La�na. Ele
par�cipou da modalidade teórica nos anos de
2018 e 2019 e conquistou a medalha de prata
em 2019. “Considero a OBR, tanto na
modalidade teórica, quanto na modalidade
prática, um importante evento na vida
acadêmica, pois incentiva o aluno a um
pensamento diferente do que os vestibulares
impõem, deixando de lado o aprendizado
mecânico e buscando a capacidade autônoma
do aluno de resolver problemas de modo criativo
e único”, disse o universitário explicando que,
além disso, a Olimpíada Brasileira de Robó�ca
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permite que o estudante par�cipe durante
todos os seus anos de estudo, �rando a grande
parte da pressão que sofre no úl�mo ano.
“Graças à OBR consegui entrar na Unicamp e
recomendo a todos que buscam algo diferente
no vestibular e considere as vagas olímpicas
como forma de ingressar na faculdade”, falou.
Lembrando que a OBR é des�nada a todos os
estudantes de qualquer escola pública ou
privada do ensino fundamental, médio ou
técnico em todo o território nacional, e é uma
inicia�va pública, gratuita e sem ﬁns lucra�vos.
E você aí? O que está esperando para par�cipar
da OBR e buscar também a sua vaga em uma
universidade pública?

Guilherme F. Zaiat
Estudante de engenharia
Mecânica
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É MUNDIAL

VENCEDORES DA MODALIDADE
PRÁTICA SIMULAÇÃO
GARANTEM VAGA PARA
MUNDIAL NA TAILÂNDIA
A equipe campeã no Nível 2 da Modalidade Prá�ca
da Olimpíada Brasileira de Robó�ca, hoje Prá�ca
Virtual, conquista uma vaga para a compe�ção de
robó�ca mundial, a RoboCup Junior. Somente uma
vaga é ofertada para o Brasil. Em 2021, os campeões
foram os alunos do Ins�tuto Federal de Santa
Catarina (IFSC), Campus Criciúma, com a Robotron
IFSC, formada por Kamylo Porto, Kauan Fontanela e
Lucas dos Anjos, estudantes do terceiro ano do curso
técnico em Mecatrônica. A Robotron IFSC irá para
Tailândia, onde acontece o mundial entre os dias 11
e 17 de julho.
Essa é a primeira vez que uma equipe de Santa
Catarina conquista a compe�ção, trabalho que vem
sendo realizado ao longo dos úl�mos anos, como
conta o professor Paulo Montedo, que irá
acompanhar a equipe na RoboCup Junior: “O grupo
herdou um trabalho que já vem sendo realizado há
seis anos no IFSC, com diferentes professores e
equipes discutindo, se mobilizando e aprendendo
neste processo. Estes estudantes, que estão há algum

tempo participando da competição, conseguiram
juntar todos estes erros, acertos, diﬁculdades e
conhecimento acumulados a partir destas
experiências e transformá-los em superação e na
vitória desta competição nacional”.
A turma da Robotron conta que superar desaﬁos é
imprescindível na compe�ção. “Tivemos que
desenvolver várias ferramentas para evitar leituras
desconexas e errôneas, assim como nos robôs da
vida real”, conta Lucas. E, ainda, os estudantes
enfrentaram uma compe�ção diante da pandemia,
como conta Kauan: “Manter o ritmo de
desenvolvimento na situação de pandemia, com o
novo ambiente virtual desenvolvido para atender
uma competição à distância, foi desaﬁador. Mesmo
assim, creio que nossa equipe fez um ótimo trabalho
utilizando ferramentas de desenvolvimento remoto e
chats de voz, como o Discord”.
Porém, o trabalho em equipe facilita a superação dos
obstáculos da compe�ção. “Trabalhando em equipe
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É MUNDIAL
tudo ﬁca mais fácil, você consegue ter visões
diferentes sobre determinada situação. Isso ajuda
muito no momento de encontrar o problema e a
solução. Além disso, um integrante consegue sempre
manter o outro motivado, fazendo a engrenagem
funcionar muito bem”, relata Kamylo e Lucas
complementa: “Trabalhar bem em equipe é
indispensável, tanto para um projeto escolar, ou uma
competição de robótica, até no mercado de trabalho.
É sobre ser paciente, empático e proﬁssional acima
de alimentar o ego ou ser ovacionado”.
Tanto trabalho em equipe e dedicação, trouxeram o
resultado mais esperado por todos, a vitória e a
oportunidade de incen�var os colegas do estado.
“Após ganhar as três etapas estaduais que competi,
sentia que ainda podia mais. Como seria a minha
última participação na OBR, coloquei toda a
experiência e conhecimento para tentar trazer essa
conquista inédita para o meu estado e a minha
escola”, comemora Kamylo. “Além da alegria de
vencer a etapa nacional, essa conquista nos trouxe a
sensação de dever cumprido”, celebra Lucas. O
colega Kauan, vê na conquista “um grande marco na
história do desenvolvimento, não só pessoal, mas
também da região.
O representante estadual da OBR em Santa
Catarina, e professor do IFSC, Giovani Ba�sta de
Souza reforça a importância dessa conquista para o
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estado, “A participação de uma equipe de Santa
Catarina é excelente para a competição estadual,
pois agora as equipes sabem que podem também
estar lá, bastando levar a sério cada etapa”.
O trio, que se prepara para o mundial na Tailândia,
deixa um recado especial para quem busca a melhor
colocação na OBR e em qualquer compe�ção que
disputar: foco e persistência, mas com um pouco de
diversão também! “Lembrem-se sempre de
manterem a cabeça focada e um ambiente saudável,
com companheirismo. Vale lembrar que o mais
importante é se divertir e se orgulhar do seu próprio
esforço, se você está se divertindo enquanto
trabalha, os resultados virão”, destaca Lucas.
Kamylo
ainda
aponta:
“Nunca
desista,
independentemente do quão difícil esteja, sempre há
uma luz no ﬁm do túnel, às vezes, você apenas ainda
não a encontrou. O resultado é uma consequência de
tudo que você realizou, somado a um pouco de
sorte”.
E coragem não pode faltar, como ﬁnaliza Kauan. “Só
vai! Não importa a quão enorme e assustadora seja
a muralha na sua frente, se olhar com cuidado,
sempre tem uma passagem, é só ter foco e não
desistir. Busquem sempre ajuda dos que têm
experiência, mas não deixem de correr atrás de seus
sonhos por si mesmos”!

TREINANDO
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Nesta edição da Revista
Mundo Robótica, que vem
aquecer os estudantes para
a OBR 2022, tem muito
material legal para treinos
práticos. Confira como
montar um robô seguidor de
linha e sua programação.
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Robô Seguidor de Linha
Na edição 21 da Revista Mundo Robó�ca, vimos a estrutura básica de um robô móvel e como programá-lo
para que ele desvie de obstáculos. Agora, nesta edição de aquecimento, vamos aprender como montar um
robô seguidor de linha usando a mesma estrutura. Além disso, desta vez iremos programá-lo usando a
interface de programação visual DuinoMaker.
Um robô seguidor de linha é um robô que foi construído e programado para seguir um caminho pré-deﬁnido
por uma linha no chão ou em uma pista, como aquela do desaﬁo da Olimpíada Brasileira de Robó�ca.
Existem diversas formas de fazer a montagem do robô e a programação do seu código. Nesta edição,
usaremos o Kit de Robó�ca CyRoS PRA 1.0, que tem a plataforma abaixo como base de montagem:

Além de duas bases como estas, alguns jumpers e parafusos, iremos usar também os seguintes
componentes:

Arduino™ UNO com cabo

2 sensores de
reﬂectância TCRT5000

2 motores cc TT com rodas

Roda Livre

Suporte de 6 pilhas
e adaptador P4

Módulo L298n e
mini protoboard

Figura 1: Exemplos de componentes reais u�lizados no robô seguidor de linha.
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Usaremos também três suportes impressos em 3D, que estão disponíveis para download na página
www.obr.org.br/modalidade-pra�ca/material-para-robos/, em Curso OBR Nacional.

Suporte dos motores

Suporte dos
sensores de linha

Suporte do módulo L298n

Porém, antes de começar a montagem, vamos conhecer um pouco mais sobre a interface que será usada
para a programação do robô, o DuinoMaker.

DuinoMaker
O DuinoMaker é uma comunidade, desenvolvida pelo Núcleo de Robó�ca e Tecnologias Assis�vas da UFSJ
(CyRoS), que tem como obje�vo integrar pessoas e facilitar a criação de projetos que envolvam programação
e eletrônica, através do uso de blocos e de placas de proto�pagem de baixo custo, como o Arduino™ e o
Franzininho. O projeto é uma adaptação da versão open source Ardublocky, que por sua vez é baseada na
ferramenta Blockly, do Google. A Figura 2 mostra a Interface do DuinoMaker, que é dividida em 4 áreas
principais: o menu Lateral, onde temos os blocos; o menu superior; a área de programação e o código
Arduino™ gerado pelos blocos.

Figura 2: Interface do DuinoMaker.

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

TREINANDO
ROBÓTICA
PARA TODOS

Mundo Robótica, São Carlos-SP, VOL. 8, Nº22 – Edição Extraordinária - 2022

O menu lateral é dividido em quatro partes:
● Blocos básicos
● Blocos avançados
● Blocos especiais
● Extensões

Figura 3: Menu Lateral do DuinoMaker.
Para programar o seguidor de linha, não precisaremos conhecer todos os menus e blocos, então, vamos nos
concentrar naqueles que serão necessários. Os blocos serão apresentados conforme usados no projeto.
Nesta edição, vamos apresentar uma maneira de programar o seguidor de linha com o uso dos blocos do
Menu OBR. No ﬁnal da edição, você verá um exemplo do uso de funções, que são estruturas de programação
que nos ajudam a organizar o código.
O primeiro ponto para conseguirmos projetar um robô seguidor de linha é termos um disposi�vo capaz de
perceber a existência da linha. Para isso, iremos u�lizar um sensor de reﬂectância, também chamado de
sensor de linha (conﬁra a Edição 19 da Revista Mundo Robó�ca para ver seu funcionamento). Usaremos
como exemplo o modelo TCRT5000 que é compa�vel com o Arduino™. O Arduino™ será como cérebro do
nosso robô, ou seja, ele será o disposi�vo programável que fará com que o robô possa processar as
informações dos sensores e controlar o movimento do robô para que ele siga a linha.
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Testando o Sensor de linha
Para programar o código de exemplo do sensor de linha acesse h�p://duinomaker.org/, clique no menu
Entrada/Saída e arraste o bloco “leia o pino analógico” para a área de programação

Figura 4: Arrastando um bloco para a área de programação.
Agora, vamos programar o código da Figura 5. Neste projeto, u�lizamos também blocos presentes nos
menus Variáveis, Comunicação e Tempo. Diferentemente do TinkerCAD®, visto nas edições anteriores, você
precisará de um Arduino™ e de um sensor TCRT5000 para testar este código.

Figura 5. Exemplo de código DuinoMaker para leitura dos valores do sensor de linha.

dica
• Para encontrar os blocos e os menus correspondentes, busque pelas cores.
• Como o DuinoMaker é uma interface online, você precisará salvar o código no seu computador para
poder utilizá-lo novamente no futuro. Basta escolher um nome para o código e clicar no botão salvar. O
arquivo salvo terá o formato .xml.
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Enviando o código para o ArduinoTM
A versão online do DuinoMaker não envia o código diretamente ao Arduino™ via porta USB. Para isso é
necessário instalar a IDE da Arduino™ no seu computador fazendo download no site
h�ps://www.arduino.cc/en/so�ware:

Figura 6: Fazendo o download do ArduinoTM.

Basta escolher o seu sistema operacional e clicar em JUST DOWNLOAD, caso você não queira fazer alguma
contribuição. Se preferir, veja o vídeo de ajuda no YouTube h�ps://youtu.be/q92ETypfQ8g
Após a instalação, basta abrir a IDE e copiar. Depois, selecione com o mouse o código à direita no
DuinoMaker para a IDE:

Figura 7: Copiando o código do DuinoMaker para o Arduino™.
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Após copiar o código é necessário conectar o Arduino™ no computador e seguir os passos mostrados na
Figura 8.

Figura 8: Enviando o código da IDE para o Arduino.
Se tudo funcionou, a mensagem abaixo deverá aparecer na parte inferior da IDE do Arduino™:

Qualquer dúvida, veja a página do curso UFSJ de Robó�ca para a OBR no link
h�ps://www.obr.org.br/modalidade-pra�ca/material-para-robos/

Conectando o sensor de linha

O próximo passo é montar as conexões do circuito eletrônico, ou seja, as conexões entre o Arduino™ e o
sensor de linha. Para isso, você vai precisar de ﬁos ou jumpers do �po macho fêmea (Figura 9). As cores não
fazem diferença, mas ajudam a não confundir as ligações e a não fazer nenhuma conexão errada que possa
daniﬁcar os componentes. Primeiramente, desconecte o Arduino™ do computador e monte as conexões
como na Figura 9.

Figura 9: Ligação entre o sensor de linha e o Arduino™
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O pino Vcc é por onde iremos alimentar o nosso sensor com o valor posi�vo de 5V proveniente do Arduino
™. O GND é o nosso ponto de referência, também chamado de nega�vo, e a porta A0 envia um valor que
varia entre 0 a 5 V de volta ao Arduino™ de acordo com a cor do objeto que está em frente ao sensor. Existem
algumas variações nas posições dos pinos Vcc, GND, D0 e A0 do sensor de linha, dependendo do sensor que
você adquire. Portanto, para não cometer erros, cer�ﬁque-se de que os jumpers estão conectando os
seguintes pontos:

Pino no Arduino

Pino no Sensor de linha

5V

VCC

GND (qualquer
um deles)

GND

A0

A0

dica
As pontas machos, com o ferro metálico, devem ser conectadas no Arduino™ e as pontas fêmeas no sensor
de linha. O comprimento do jumper deve ser de pelo menos 15 cm para a montagem posterior no robô.

Figura 10: Jumper Macho-fêmea

VISUALIZANDO OS VALORES
Conecte novamente o cabo do Arduino™ e abra o Serial Monitor clicando na lupa no canto superior direito
da interface do Arduino™, como na Figura 11. Uma nova janela deverá se abrir e você verá o valor lido pelo
sensor nesta nova tela. Lembre-se que o código de leitura do sensor já foi enviado ao Arduino™
anteriormente.
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Figura 11: Visualizando o valor do sensor de linha no Serial Monitor.

COMO INTERPRETAR ESSES VALORES?
O sensor de linha fornece, em sua saída analógica A0, um valor de tensão que varia de 0 a 5 V. O Arduino™,
por ser um microcontrolador digital, trabalha com valores digitais binários, ou seja, “zeros” (0) e “uns” (1).
Portanto, precisamos converter o valor de tensão vinda do sensor do formato analógico para o digital e
armazená-lo em bits, que podem assumir apenas os valores 0 ou 1. Para isso, o Arduino™ já possui
internamente um disposi�vo capaz de fazer isso, chamado de Conversor Analógico-Digital (A/D), com a
capacidade de armazenar os valores conver�do em uma sequência de 10 bits, como mostrado na Figura 12.

Figura 12: Exemplos de representações binárias para números inteiros.
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Para o sensor de linha TCRT5000, valores de tensão próximos a zero representam que o sensor está diante
de objetos claros, e a luz infravermelha que sai do sensor retorna a ele reﬂe�da por este objeto. Para objetos
escuros, a luz é absorvida e o sensor envia em sua saída A0 valores próximos de 5 V. O conversor A/D do
Arduino™ converte o valor 0 V para 0 em binário e o valor de 5 V para o número binário 11111111111 (dez
números um em sequência) que corresponde ao valor 1023 em decimal.
Por este mo�vo, quando a cor do objeto varia, os valores do sensor mostrados na tela Serial Monitor do
Arduino™ variam entre 0 e 1023. Sendo então que valores próximos a zero correspondem a objetos claros
(como a base branca da pista da OBR) e valores próximos a 1023 a objetos escuros (por exemplo, a linha
preta). Em alguns modelos de sensores, estes valores podem se inverter. Por isso, é importante usar o código
de teste antes de programar o robô seguidor de linha.
Para o projeto do robô, u�lizaremos dois sensores e o código será um pouco diferente. Pois, queremos
mostrar na interface do Arduino™ o valor, já que iremos desconectar o cabo do computador para que o robô
possa andar. Queremos também que o robô seja capaz de seguir a linha, ou seja, andar sobre ela. Então,
usaremos as medições dos sensores de linha para controlarmos as velocidades dos motores e, assim, fazer
o robô mudar sua direção. Discu�mos como fazer o robô andar para a frente, virar à direita e à esquerda na
edição 21. Antes de relembrarmos um pouco sobre isso, vamos ver um exemplo de estrutura mecânica para
a montagem deste robô.

Estrutura do robô
Vamos usar a estrutura básica de robô móvel apresentado na edição 21, onde o robô é formado por duas
bases circulares, dois motores TT com caixa de redução e rodas e uma roda livre. Os dois sensores de linha
ﬁcam posicionados na parte inferior frontal do robô, representados na Figura 13, como quadrados roxos. O
ideal é que a distância entre os sensores seja maior do que a espessura da linha, mas isso pode variar de
projeto para projeto. Na OBR, u�lizamos uma ﬁta isolante como linha, com a espessura média de 19 cm.

Figura 13: Exemplo de estrutura básica para um robô seguidor de linha.
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Neste projeto, estamos u�lizando como exemplo o KIT CyRoS PRA 1.0. Porém, os conceitos podem ser
adaptados para quaisquer kits e materiais alterna�vos que você tenha acesso. A Figura 14 mostra uma das
possíveis montagens do robô seguidor de linha usando este kit e é essa que vamos mostrar.

Figura 14: Exemplo de robô seguidor de linha usando o Kit CyRoS PRA 1.0

Montagem do robô
A montagem pode ser feita em 3 partes, a ﬁm de simpliﬁcar o processo. Montaremos primeiro a base
inferior, onde ﬁcarão os motores e seus respec�vos suportes e a roda livre. Depois, montaremos a base
superior, onde ﬁcará o Arduino™, o módulo L298n e o mini protoboard. Por ﬁm, juntamos as partes e
colocamos os sensores de linha com os seus suportes e as pilhas.
MONTANDO A BASE INFERIOR
Na base inferior, iremos usar os suportes feitos em impressora 3D para ﬁxar os motores na base, como na
Figura 15, itens de 1 a 4. Em seguida, colocamos as rodas e ﬁxamos a roda livre, como no item 5. Por úl�mo,
inserimos os parafusos e as porcas, que servirão para ﬁxar a base de cima, onde irá o Arduino™. Ao ﬁnal
deste material, você encontrará o link para obter a lista completa de peças.

Figura 15: Montagem da base inferior.
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MONTANDO A BASE SUPERIOR
Na base superior, primeiramente ﬁxamos o Arduino™ no centro, como no item 1 da Figura 16. Depois,
ﬁxamos o módulo L298n no suporte e na base, como nos itens de 2 a 4. O item 5 mostra como ﬁcam as duas
bases encaixadas, uma sobre a outra. O item 6 demonstra os cabos dos motores conectados no módulo
L298n. Lembrando que as cores dos cabos dos motores podem variar. As ligações dos ﬁos entre o Arduino™
e o módulo L298n devem ser feitas de acordo com a Figura 17.

Figura 16: Montagem da base superior.

Figura 17: Ligação entre o ArduinoTM e o módulo L298n. (Imagem do Portal Vida de Silício)
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CONECTANDO OS SENHORES E ALIMENTAÇÃO
Os sensores de linha são ﬁxados próximos ao chão, usando parafusos e o suporte feito em impressora 3D,
como na Figura 18, itens 1 e 2. Em seguida, o suporte de pilhas é ligado ao adaptador P4, que alimentará o
Arduino™, e um jumper é usado para alimentar o módulo L298n. Os sensores são ligados ao Arduino™ por
meio do mini protoboard. As ligações podem ser vistas na Tabela abaixo e na Figura 19. A ligação das pilhas
ao adaptador que irá alimentar o Arduino™ e o módulo L298n estão no item 4. O ﬁo amarelo será conectado
em paralelo com o ﬁo posi�vo que vem do suporte de pilhas e a outra ponta ao conector posi�vo do L298n,
como na Figura 17. Os itens 5 e 6 mostram como o robô ﬁcará após ﬁnalizada a montagem. Agora é só
programar!

Figura 18: Montagem dos sensores e pilhas.
Arduino™

Sensor de linha da
direita

Sensor de linha da
esquerda

5V

Vcc

Vc

GND
(qualquer um
deles)

GND

GND

A0

A0

-

A1

-

A0

O Arduino™ possui apenas um pino de 5 V e seriam necessários dois para ligar aos jumpers dos pinos Vcc dos
sensores. Uma solução é u�lizar um mini protoboard para fazer a alimentação dos dois sensores, como na
Figura 19.

Figura 19: Ligações dos sensores de linha.
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PROGRAMANDO O SEGUIDOR DE LINHA
Para ler os dois sensores, iremos u�lizar um código semelhante ao código teste, incluindo duas variáveis para
armazenar os valores, a valor_dir para o sensor da direita ligado a porta A0 do Arduino™ e a valor_esq para
o sensor da esquerda ligado a porta A1 do ArduinoTM. Vá ao DuinoMaker e monte o seguinte código:

Figura 20: Código para leitura de dois sensores de linha.

dica
Para mudar o nome da variável, ou criar uma nova, clique
no triângulo pequeno, em frente a palavra item:

O bloco laranja é encontrado no Menu Operações e é responsável por converter a medição do sensor de
uma faixa de valores para outra. No exemplo da Figura 21, o valor medido no pino A0 varia de um valor
mínimo igual a 100, quando em frente a um objeto escuro, e o valor de 550, quando em frente a um objeto
claro. Esse valor considera uma determinada situação de iluminação ambiente. Os valores são conver�dos
para 0 a 1023 e armazenados na variável item. Assim, quando o sensor es�ver em frente ao objeto claro, a
variável item terá o valor próximo a 0, e um valor de 1023 para o objeto escuro.

Figura 21: Convertendo valores com a bloco map.
Por que é importante usar o bloco map e não somente enviar o valor do pino analógico para a variável?
Vale lembrar que o robô irá andar em uma pista, ou seja, um ambiente projetado para ele vencer o desaﬁo
e poder seguir a linha. A iluminação do ambiente pode variar, afetando a medida do sensor, a distância entre
o sensor. A pista também afeta estes valores. Os próprios sensores são diferentes entre si e podem fornecer
diferentes valores para um mesmo objeto. Além disso, a cor da pista e da ﬁta mudam de uma pista a outra.
Portanto, o bloco map é usado para ajustar os valores para uma faixa conhecida, 0 a 1023. Deste modo,
podemos criar lógicas como o exemplo da ﬁgura abaixo:
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Este código faz com que o LED interno do Arduino™ apague ou acenda, dependendo se o sensor de linha está
vendo um objeto escuro ou claro, ou seja, se a medida do sensor é maior ou menor que o valor 520, que é
um valor intermediário entre 0 e 1023. Esta é a faixa que o bloco map converterá as medidas do sensores,
mesmo com todas as variações citadas anteriormente.
Para programar o código acima no Arduino™, você precisará primeiro descobrir quais são os valores mínimo
e máximo para o seu caso e subs�tuí-los no lugar dos valores 100 e 550, respec�vamente. Para isso, basta
usar o código de teste do sensor de linha que ﬁzemos anteriormente. É importante manter sempre a mesma
distância entre os objetos e os sensores, que é de aproximadamente 5 mm para o TCRT5000. Este código é
apenas para demonstrar o porquê de se usar o bloco map, e não faz parte da programação ﬁnal do seguidor
de linha, mas ajuda a veriﬁcar se seu sensor está funcionado por meio do acender e apagar do LED interno
do Arduino™.

dica

Para acrescentar a parte senão ao bloco Se, clique no
botão azul no canto superior do bloco:

EXEMPLO DE PROGRAMA PARA SEGUIR A LINHA
Assim como no caso do robô que desvia de obstáculos, nós podemos fazer o robô se movimentar nas
seguintes direções: para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. A escolha da direção está
relacionada ao formato da pista que o robô irá seguir a linha e será necessário então fazer curvas além de
andar para frente. A ﬁgura 22 mostra possíveis combinações de direção, os sen�dos de rotação dos motores
(quando montados no robô e olhados de frente) e as velocidades referentes aos valores de PWM aplicadas.

dica
Para relembrar o que são valores PWM, veja a edição 21 da Revista Mundo Robótica.

Direção

Sentido do
motor
esquerdo

Sentido do
motor direito

Valor PWM
motor
esquerdo

Valor PWM
motor direito

Frente

HORÁRIO

ANTI-HORÁRIO

valor máximo

valor máximo

Trás

ANTI HORÁRIO

HORÁRIO

valor máximo

valor máximo

Curva suave à
direita

HORÁRIO

ANTI-HORÁRIO

valor máximo

valor médio

Curva suave à
esquerda

ANTI-HORÁRIO

HORÁRIO

valor médio

valor máximo

Curva brusca à
direita

HORÁRIO

HORÁRIO

valor máximo

valor máximo

valor máximo

valor máximo

Curva Brusca à
esquerda

ANTI-HORÁRIO ANTI-HORÁRIO

O sen�do considerado na Tabela é quando você olha de frente para a roda, como mostrado na Figura 22.
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Figura 22: Sen�do de rotação das rodas para mover o robô para frente a par�r da vista frontal.
Os valores máximos e médios dependem da sua escolha de velocidade para o robô e da tensão das pilhas,
se estão totalmente carregadas, e podem variar do motor da direita para o da esquerda por diferenças
constru�vas que são naturais a este �po de motor. Por isso, antes de montar o código completo do seguidor
de linha, é importante fazer alguns testes para ter certeza que os motores estão girando no sen�do esperado
e na velocidade que deveriam para cada direção deﬁnida.
TESTANDO O SENTIDO DE ROTAÇÃO
Para testar o sen�do de rotação dos motores, basta colocar o robô sobre um objeto que mantenhas as rodas
elevadas, ou seja, para que elas não toquem no chão. Em seguida, enviar ao o código teste para que o robô
ande para frente conforme ﬁgura abaixo:

Figura 23: Código para teste do sen�do de rotação dos motores.
Se um motor não es�ver girando como mostrado na Figura 22, inverta os cabos de ligação do mesmo no
módulo L298n e teste novamente. Lembre-se de desconectar as pilhas antes de testar o motor.
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TESTANDO A VELOCIDADE NOS MOTORES
Existem diferenças constru�vas nos componentes que podem fazer com que os motores girem em
velocidades diferentes, mesmo quando aplicamos o mesmo valor de tensão elétrica sobre eles. Para testar
se os motores estão com velocidades iguais, basta desconectar o cabo Arduino™ e, usando o código acima,
coloque o robô no chão. Se ao invés de andar reto para frente, ele tender a virar à direita, aumente o valor
da velocidade para a direita no bloco mover robô para frente, e envie novamente o código ao Arduino™.
Lembre-se que o bloco trabalha com proporção entre 0 a 100% de velocidade. Se o robô tende a virar à
esquerda, aumente o valor da velocidade para este lado. Será necessário fazer alguns testes até encontrar o
ponto ideal de ajuste.
EXEMPLO DE PROGRAMA PARA SEGUIR LINHA
O desaﬁo da OBR oferece diferentes �pos de curvas no percurso marcado pela linha, como mostra a Figura
24. Algumas são suaves e basta o robô virar levemente para poder segui-las. Outras são bruscas, como as
dica
curvas em 90°, e é necessário que o robô vire mais rapidamente para não perder a linha.

Figura 24: Exemplo de pista da OBR.
Ajustar o robô para virar curvas suaves e bruscas usando apenas dois sensores de linha não é uma tarefa
simples, o que torna a compe�ção da OBR ainda mais interessante. Nesta edição, veremos um código
exemplo para curvas suaves ou bruscas usando a seleção de curva do bloco no Menu OBR, do DuinoMaker.

Figura 25: código de exemplo básico para seguidor de linha
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Na parte superior do código, temos os blocos que fazem a leitura do sensor de linha e armazenam nas
variáveis como explicado anteriormente. Logo em seguida, são conﬁguradas as portas digitais de saída que
irão servir para comandar o módulo L298n e controlar os sen�dos de rotação e velocidades dos motores.
Para mais detalhes, veja a edição 21 da Revista, no item Ponte H.
Logo em seguida, no código existem 3 blocos Se, usados para veriﬁcar se os valores medidos pelos sensores
de linha da esquerda e da direita são maiores ou menores que 510 e, então, se o sensor está sobre a linha
preta ou a pista branca. Toda a vez que o sensor da direita ﬁca sobre a linha, o mesmo começa a medir um
valor próximo a 1023 e o robô é comandado para a direita, diminuindo a potência deste motor. Isto é feito
pelo bloco Fazer curva suave para direita.
Algo similar ocorre com o bloco da esquerda. Caso os dois sensores estejam vendo a pista branca, ou seja, os
sensores es�verem enviando valores próximos a zero para o Arduino™, o bloco Mover robô para frente faz
com que os motores girem com mesma velocidade e sen�do, movendo o robô para frente. Lembre-se que
estes valores de porcentagem de velocidade podem variar e precisam ser ajustados para cada motor.

dica

AJUSTANDO A FUNÇÃO MAP
Os valores para objetos claros e escuros podem variar de acordo com a iluminação ambiente e vários outros
fatores. Desta forma, quando o robô es�ver ﬁnalizado, e for ser testado na pista, será importante ajustar os
valores mínimos e máximos que os sensores estão lendo em relação a pista branca e a ﬁta preta. Valores
estes destacados na ﬁgura.

O DuinoMaker conta com dois blocos que podem facilitar essa tarefa, o Valor mínimo e o Valor máximo,
mostrados na ﬁgura:

O bloco Valor mínimo coleta várias medidas do sensor conectado à porta A0 durante o tempo deﬁnido na
caixa laranja e armazena o menor valor medido na variável dir_min (valor mínimo do sensor da direita). Você
pode escolher outro nome para a variável, se desejar. O bloco Valor máximo faz o mesmo, porém armazena
o maior valor medido. O código para os sensores da direita e da esquerda ﬁca:
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O código completo, incluindo a ro�na de ajuste dos sensores, está na Figura 26. O bloco vermelho, que
envolve todo o código, é encontrado no Menu Funções. O código de ajuste dos valores mínimos e máximos
encontra-se na parte Arduino™ Função Setup. Essa separação é necessária para que a ro�na de ajuste dos
valores mínimos e máximos dos sensores de linha aconteça apenas quando o robô for ligado sobre a pista e
durante a somatória dos tempos es�pulados nos blocos Valor mínimo e Valor máximo. Para este exemplo, o
tempo total é de 40 segundos. Quando o tempo acabar, o código que se encontra na parte Arduino™ Função
Loop começa a ser executado e con�nuará assim até você desligar o robô ou as pilhas se descarregarem.

dica

Figura 26: código de exemplo com ajuste de valores dos sensores para seguidor de linha.
Para que o código funcione, coloque o robô na pista com a linha entre os dois sensores e só depois ligue o
Arduino™. Durante 40 segundos, ou o tempo que você ajustar nos blocos, gire o robô para direita e esquerda
sobre a linha, sem levantar o robô da pista, para manter a distância dos sensores ao chão constante. Após
este tempo, deixe o robô centralizado novamente na linha e ele deverá ser capaz de segui-la.
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INDO ALÉM
Pessoal, esta edição trouxe apenas um exemplo de montagem e programação de robôs seguidores de linha.
Que tal explorar um pouco mais desse universo?
Seguem alguns desaﬁos para você poder testar o que aprendeu, ou buscar novos conhecimentos. Tente:
● recriar o código adicionando a parte senão ao bloco Se?
● recriar o código u�lizando blocos básicos e especiais para subs�tuir os blocos do Menu OBR?
● recriar o código de direções u�lizando blocos do Menu Funções?
● programar o robô para diferentes �pos de curvas (suaves ou bruscas)?

dica

O material de apoio em vídeo e o link para downloads dos arquivos para corte a laser da
base e dos conectores em 3D encontra-se está no site da OBR. Acesse:
https://www.obr.org.br/modalidade-pratica/material-para-robos/

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

TREINANDO

Mundo Robótica, São Carlos-SP, VOL. 8, Nº22 – Edição Extraordinária - 2022

CONFIRA O TOP 6 EXERCÍCIOS
PARA CADA NÍVEL DA
MODALIDADE TEÓRICA 2022
NÍVEL 0
OBR 2019 - QUESTÃO 7
Uma boa estratégia para
essa questão é desenhar
em cima da ﬁgura o
caminho que o robô deve
percorrer, e com isso
iden�ﬁcar a ordem correta.
Você pode fazer isso
escrevendo o comando
(Desça, Suba, Ande) ou
desenhando setas que
possam ajudá-lo.

Com este caminho,
podemos concluir que a
resposta correta é a
LETRA C.
Dica: Como não são
indicadas quantas casas
o robô deve se
locomover nos
comandos de andar,
descer ou subir, o aluno
pode assumir que o robô
pode se locomover
quantas casas forem
necessárias.
Com este caminho, podemos concluir que a resposta correta é a LETRA C.
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NÍVEL 1
OBR 2016 - QUESTÃO 10
Para executar uma tarefa um robô recebe instruções como abaixo:

1. Para a direita, 10 bloquinhos;
2. Para baixo, 3 bloquinhos;
3. Para a direita, 5 bloquinhos;
4. Para baixo, 2 bloquinhos;
5. Para a esquerda, 7 bloquinhos;
6. Para cima, 2 bloquinhos;
7. Para a esquerda, 4 bloquinhos;
8. Para baixo, 5 bloquinhos.
Pinte os bloquinhos no mapa com o caminho percorrido pelo robô par�ndo de:

Resposta:
Um algoritmo é um conjunto de instruções sequenciais que devem ser executadas, nesse caso, pelo robô. Para
executar este algoritmo, a melhor estratégia é executá-lo com calma, pintando cada instrução de uma vez.
Lembrem-se que uma instrução deve começar a ser executada do ponto em que a anterior terminou.
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NÍVEL 2
OBR 2019 - QUESTÃO 5

A robô Kate possui um código secreto de três algarismos dis�ntos diferentes de zero para acessar seus dados
pessoais. Como forma de segurança, Kate escreveu algumas informações para recuperar o código caso esquecesse,
são elas:
1-2-3 -> nenhum algarismo está correto
1-6-2 -> um algarismo correto na posição errada
4-5-6 -> um algarismo correto na posição certa
7-5-4 -> um algarismo correto na posição errada
8-4-3 -> um algarismo correto na posição certa
Com base nas informações anotadas por Kate, qual o seu código secreto?
A) 576
B) 678
C) 751
D) 876
E) 768

Essa é uma questão de raciocínio lógico. Uma boa forma de resolvê-la é analisar cada uma das
informações que foram dadas na questão. Essas informações vão fazer com que seja possível
iden�ﬁcar algarismos que não fazem parte do código, ou algarismos que fazem parte do código.

Informação

Discussão

Não faz parte do
código

1-2-3 -> nenhum
algarismo está
correto

Os algarismos 1, 2 e 3 não fazem
parte do código.

1, 2, 3

1-6-2 -> um
algarismo correto
na posição errada

Como os algarismos 1 e 2 não
fazem parte do código, só sobra o
6. Ou seja, no código tem o
algarismo 6. Como ele está na
posição errada, ele deve estar nas
seguintes posições: _ _ 6 ou 6 _ _.

1, 2, 3

6

_ _ 6 ou 6 _ _

O 6 faz parte do código. Como só
tem um algarismo correto,
4-5-6 -> um
podemos dizer que 4 e 5 não
algarismo correto
fazem parte do código. Aqui
na posição certa
definimos que o 6 pertence ao
código, e conhecemos a posição
dele: _ _ 6.

1, 2, 3, 4, 5

6

__6

Como 4 e 5 não fazem parte do
código, então sabemos que o
algarismo 7 pertence ao código.
Mas ele está na posição errada,
então seria _ 7 _ ou _ _ 7.
Como já sabemos a posição do
algarismo 6, sabemos então a
posição final do 7: _ 7 6

1, 2, 3, 4, 5

6, 7

_76

1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8

876

7-5-4 -> um
algarismo correto
na posição errada

Como 3 e 4 não fazem parte do
8-4-3 -> um
código, sabemos que o 8 faz parte
algarismo correto
do código, e que ele está na
na posição certa
posição correta

Faz parte do código

Código
___

Alterna�va correta: D
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NÍVEL 3
OBR 2020 - QUESTÃO 6
Um robô foi programado com o algoritmo abaixo, onde a função avance(x) faz o robô andar x metros para a sua frente e a
função gire(y) faz o robô girar o ângulo y, em graus, no sen�do horário se y for posi�vo e no sen�do an�-horário se y for
nega�vo.

Ao ﬁnal da execução do algoritmo, qual distância total
percorrida pelo robô sabendo que cada quadrado tem 1
unidade de lado e que a frente do robô começou
apontando para Y posi�vo (cima)?
a) 19 unidades.
b) 22 unidades.
c) 25 unidades.
d) 24 unidades.
e) 21 unidades.
Nessa questão foi apresentado um código u�lizando a estrutura PARA que faz com que o robô se locomova.
Lembrem que a estrutura PARA é uma estrutura de repe�ção, que faz com que uma parte do código seja
executada várias vezes, sem ser necessário escrevê-la repe�damente.
Nessa questão, as linhas 4 e 5 do código são executadas 6 vezes, pois na estrutura de repe�ção PARA temos
inicialmente i=1, e o seu valor é incrementado um a um até chegar em i=6.
Na imagem abaixo é possível ver a movimentação do robô conforme o programa seja executado:

Se contarmos a quan�dade de casas
em que o robô se movimentou, é
possível ver que ele percorreu 25
unidades.
É possível chegar à resposta também
apenas analisando o código.
Lembrem-se que as instruções de
avançar e recuar movimentam o
robô, enquanto que as instruções de
girar não movimentam o robô.
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Linha Código

i

Movimentação Movimentação total

1

gire (-90)

-

-

0

2

avance(1)

-

1

1

3

para ir de i=1 até i=6 faça

4

avance(i)

1 1

2

5

gire(90)

1 -

2

4

avance(i)

2 2

4

5

gire(90)

2 -

4

4

avance(i)

3 3

7

5

gire(90)

3 -

7

4

avance(i)

4 4

11

5

gire(90)

4 -

11

4

avance(i)

5 5

16

5

gire(90)

5 -

16

4

avance(i)

6 6

22

5

gire(90)

6 -

22

6

fim_para

7

recue(3)

-

25

3

Sendo assim, a resposta correta é a letra C.

NÍVEL 4
OBR 2020 - QUESTÃO 10
Alberto escreveu o seguinte pseudocódigo que será
implementado em um robô seguidor de linha com o
obje�vo de melhorar sua performance.
Considere que a função leia() seja u�lizada para que o
usuário insira valores do respec�vo �po de variável. Ao
inserir o valor 5 como entrada para x, iden�ﬁque o valor
exibido na saída y.
a) 6

b) 24

c) 120

d) 720

e) 5040
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Nessa questão o aluno deve aprender a LER um algoritmo, e iden�ﬁcar as mudanças nos valores das variáveis
conforme o algoritmo é executado. Neste algoritmo em questão, temos também uma estrutura de repe�ção
PARA, em que o valor de i é decrementado de 1 cada vez que é executado, até chegar ao valor de 1.
Uma boa forma de responder questões como essas é montando uma tabela com os valores das variáveis.

Linha

Código

x

i

y

1

Início

2

inteiro x, i, y;

3

x <- leia()

5

4

y <- 1

5

5

Para i de x até 1 passo -1

6

y <- y * i

5

5

1*5=5

6

y <- y * i

5

4

5*4=20

6

y <- y * i

5

3

20*3=60

6

y <- y * i

5

2

60*2=120

6

y <- y * i

5

1

120*1=120

7

Fim_Para

1

Sendo assim, a opção correta é a letra C, Y=120.

NÍVEL 5
OBR 2020 - QUESTÃO 5
Robôs seguidores de linha u�lizam um array de sensores de luminosidade que medem a reﬂexão da super�cie para a qual
estão apontando. Durante as compe�ções, como a super�cie pode variar, é necessária uma etapa de calibração desses
valores para que o robô tenha uma base de comparação. Em seguida é necessário realizar a normalização desses valores,
pois cada sensor pode retornar valores diferentes para a mesma super�cie, já que a fabricação destes produz diferença em
cada um deles. Em uma compe�ção, um robô com 4 sensores realizou 5 amostragens, que foram armazenadas como uma
matriz de 5 linhas e 4 colunas, sendo cada linha uma amostragem e cada coluna corresponde a um sensor. Sabendo que as
funções getMaxValor(inteiro idSensor) e getMinValor(inteiro idSensor) retornam o maior e menor valor lido,
respec�vamente, por um sensor cujo o número de ID é passado como parâmetro, leia o código abaixo e responda:
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Após a execução do código, qual será o valor normalizado ob�do
para os valores lidos {1002, 20, 31, 1010} pelos 4 sensores?
Robôs seguidores de linha u�lizam um array de sensores de luminosidade que medem a reﬂexão da super�cie para a qual
a) [0, 1000, 1001, 3]
estão apontando. Durante as compe�ções,
como
a super�cie
pode
variar,
é necessária
umaalgoritmo,
etapa de calibração
desses
Nessa
questão
o aluno
deve
aprender
a LER um
e iden�ﬁcar
as valores
b) [1000, 546, 0, 1003]
para que o robô tenha uma base de comparação.
Em
seguida
édas
necessário
realizar
a normalização
desses
valores,
pois cada
mudanças
nos
valores
variáveis
conforme
o
algoritmo
é
executado.
No
c) [1000, 0, 0, 1000]
sensor pode retornar valores diferentesinício
para do
a mesma
super�cie,
já que
atemos
fabricação
desteseproduz
diferença
em cada um
algoritmo,
é
indicado
que
4
sensores,
que
são
feitas
várias
d) [0, 1000, 1000, 0]
deles. Em uma compe�ção, um robô com
4 sensores
realizou
5 amostragens,
queinteressa
foram armazenadas
comode
uma
matriz de 5
leituras
desses
sensores,
mas que o que
para o seguidor
linha
e) [1002, 20, 31, 1010]
linhas e 4 colunas, sendo cada linha uma
amostragem
e
cada
coluna
corresponde
a
um
sensor.
Sabendo
que
são o menor e o maior valor ob�dos, para obter um valor normalizado. as funções
getMaxValor(inteiro idSensor) e getMinValor(inteiro
idSensor)
maior
e menorPARA,
valor lido,
respec�vamente,
Temos também
uma retornam
estruturaode
repe�ção
em que
o valor da por um
sensor cujo o número de ID é passado como
parâmetro,
leia
o
código
abaixo
e
responda:
variável SENSOR é incrementado de 1 cada vez que é executado, enquanto
�ver um valor menor do que 4. Ou seja, a operação de normalização é feita
para cada um dos sensores.
Uma boa forma de responder questões como essas é montando uma tabela
com os valores das variáveis.
Sensor maxValor minValor valorLido numerador denominador valorNormalizado sensoresNormalizados
0

1

1002

1008

20

21

1002

20

(100220)*(10000) =
982000

1002-20 =
982

(2021)*(10000) = -1000

1008-21 =
987

(98200/982 + 0)
= 1000

0

1000-1000 = 0
(-1000/987 + 0) =
-1,01

1000

1000-(-1,01) =
1001,01

2

1040

31

31

(3131)*(10000) = 0

1040-31 =
1009

(0/1009 + 0) = 0

3

1007

20

1010

(101020)*(10000) =
990000

1007 - 20 =
987

(990000/987 + 0)
= 1003,04

1000

1000-0 = 1000
0

1000-1003,04 = 3,04

Sendo assim, a opção correta é a letra D, [0, 1000, 1000, 0]
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