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EDITORIAL
Iniciamos mais uma temporada da Olimpíada
Brasileira de Robótica. Nesta nova temporada,
retornamos com as atividades presenciais!
Vamos conhecer como nossos participantes e
representantes estão se preparando para o retorno
da Modalidade Prática no formato presencial. São
muitas expectativas, ansiedades e diﬁculdades...
Além da saudade para aqueles que já vivenciaram
este momento.
E, falando em participantes, vamos saber um
pouco por onde andam os ex-participantes da
OBR. O que fazem hoje e como a Olimpíada
influenciou sua trajetória proﬁssional.
Vamos conhecer também, nesta e nas próximas
edições, quem faz a OBR, o dia a dia e as
atividades daqueles que trabalham para tudo
isso acontecer.
Aqui, trazemos ainda duas matérias
superinteressantes: uma sobre biônica (você
sabe o que é biônica?) e outra sobre como a
robótica pode auxiliar no desenvolvimento de
crianças com deﬁciência.
Então... Boa leitura e ótimo retorno a esta
nova temporada da OBR!

Equipe OBR
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Equipes se preparam para o
retorno da modalidade
prática presencial
Alunos e representantes já estão ansiosos para o retorno

Após dois anos de adaptação da modalidade
presencial para o virtual , devido à pandemia do
Covid-19, as equipes e seus respectivos
representantes
se
reviraram
estudando
maneiras para manter a OBR. E, como a união faz
a força, todos conseguiram e não deixaram a
‘peteca cair’.

2021 com muita vontade de recuperar
gradativamente sonhos e projetos adiados.
Nesse contexto de retorno, um grupo de
estudantes do ensino fundamental, sob a minha
tutoria, ganhou bolsa CNPq Jr na MNR
alavancando ainda mais o interesse dos alunos
para o ensino da robótica”, falou.

Agora, a OBR está voltando às raízes e, em 2022,
a Modalidade Prática Presencial voltará com
tudo e, mais uma vez, estão sendo feitas as
adaptações.

Evelyn reforça que eles estão se organizando
para o retorno presencial através de treinos
semanais
e
no
contraturno.”Estamos
participando com o total de 5 equipes do nível 0
ao nível 2. Os alunos do ensino fundamental 1
participam de atividades que desenvolvem o
pensamento computacional em diferentes
softwares e diferentes projetos para que essa
experiência possa ser a mais ampla possível”.

De acordo com a professora Evelyn Crespo, da
A.E.M. João Brazil, situada no Morro do Castro
em Niterói (RJ), os professores estão
empenhados em proporcionar experiências e
aprendizagens de forma que os estudantes
tenham amplo desenvolvimento de suas
potencialidades. Ela explica que a escola, no
entanto, vem investindo no ensino da robótica e,
em 2019, foi campeã estadual na OBR
modalidade prática sob a tutoria do professor
Carlos Henrique Jorge e, nesse mesmo ano, teve
início a participação do primeiro segmento com
os alunos do Nível 0 e 1 sob a tutoria dela
mesma. “Infelizmente, devido à precariedade de
recursos nos anos de isolamento social, a
robótica também foi adiada. Retornamos em
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Justamente para a OBR, Evelyn disse que eles
iniciaram a organização do espaço de robótica
que vem sendo conquistado e, agora, já contam
com muitos materiais e uma arena. “As crianças
estão aprendendo de acordo com suas
potencialidades e interesse, para, além da
robótica, enquanto construção e automação de
robôs, também aprendam sobre persistência,
espírito de equipe e respeito às diferenças”,
falou.

DE VOLTA!
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“

“Estamos ansiosos por esse momento de
retorno
presencial,
pois
temos
consciência de que muitas das
experiências,
sobretudo
escolares,
vivenciadas por nossas crianças se
resumem a frequentar a escola na própria
comunidade onde vivem. Através do
ensino da robótica queremos oferecer
aos nossos alunos, novas trocas, novos
olhares, diferentes lugares onde possam
ser, estar e aprender. É com esse espírito
e o coração repleto de esperança que
estamos retornando à modalidade
prática presencial em 2022”.

”

Também professor da equipe, Carlos Henrique
Jorge explicou sobre o projeto exclusivamente
para a OBR. “Fizemos uma pré-seleção com
mais de cem alunos inscritos dos quais foram
considerados aptos 16 deles. O desenvolvimento
dos trabalhos segue em ritmo lento e gradual,
pois temos que ter em mente que são alunos
novos,
sem
qualquer
conhecimento
e
experiência em eventos desse porte e não
contamos com a ajuda preciosa dos veteranos
que já deixaram a escola”, falou. Carlos ainda
disse que os alunos estão motivados e, apesar
de principiantes, já assimilaram a essência e o
espírito que rege um competidor da OBR: a
disciplina, a cooperatividade, a resiliência, a
concentração, o respeito as regras, normas e
conduta e tudo aquilo que se espera de uma
formação cidadã, sólida e consistente. “Estes
pilares que buscamos desenvolver nos nossos
discentes foram absolutamente colocados à
prova em 2019 na última competição presencial
realizada na Universidade Federal de Rio Grande
(FURG). Uma equipe também do Rio de Janeiro
quebrou o controlador do robô e como tínhamos
um controlador reserva, o nosso aluno
prontamente emprestou o dele para que a outra
equipe não parasse de competir. Foi
emocionante ver a gratidão deles”, disse.

evolução deles. Além disso, um dado também
relevante é o aumento do número de meninas
interessadas por Robótica. A prevalência de
meninos diminui a cada ano, hoje temos sete
meninas no grupo, quase a metade do total de
inscritos no projeto”, ﬁnalizou.

Carlos ainda salienta que, para eles, é tudo novo
e a expectativa é a melhor possível. “Sabemos
que teremos novidades como o kit resgate e a
gangorra, que são as mudanças mais
signiﬁcativas. Como nossos alunos nunca
competiram, não faz diferença, pois não
conheciam o antes. Temos uma arena na escola
com todos os desaﬁos dispostos para treino que
ocorre uma vez por semana por duas horas”. Ele
disse, também, que a ansiedade e a vontade de
acertar é muito grande e, constantemente, eles
são questionados quando irão treinar no
contraturno. “É gratiﬁcante ver o interesse e a
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DE VOLTA!
PARA TODOS
Mais uma equipe está empolgada, a do Sérgio
Luis Aranha, proprietário da Tesla Robótica
Educacional que treina equipes para OBR desde
2010. Ele explicou que, durante a pandemia,
também foi um grande desaﬁo, pois já estavam
com equipes formadas, em fase de construção e
programação dos robôs e, quando recebeu a
notícia que não haveria Modalidade Prática
Presencial, mesmo assim incentivou os alunos
de modo on-line a iniciarem os estudos da
programação Reduc na plataforma do sBotics
para disputar a categoria simulação e também os
estudos on-line de programação para disputar a
categoria Maker na Modalidade Prática Vitual Apresentação, em que foi conquistado o segundo
lugar nacional em 2020 e o primeiro lugar
nacional em 2021. “Com a volta das aulas e
eventos, apostamos na categoria prática
presencial e iniciamos os treinamentos com
equipes reduzidas e o receio de novas

“
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paralizações. Focamos em relembrar todos os
conceitos após dois anos trabalhando de forma
online”,
falou.
O treinamento inicial, segundo ele, foi na
programação do Lego Mindstorms EV3, com o
desenvolvimento do robô segue linha e o estudo
dos sensores, principalmente o ultrassônico,
para desvio do obstáculo e identiﬁcação das
vítimas. “A primeira parte se dá no piso inferior da
pista, com o desvio do obstáculo, segue faixa e
todos os obstáculos possíveis seguindo as
regras 2022, assim que a equipe cumprir a parte
1, iniciamos a construção de garras e a subida
para o piso superior, buscando as vítimas e
superando cada obstáculo de acordo com o nível
de cada equipe. Este treinamento se dá, uma hora
por semana, na sede da Tesla Robótica, ou
durante as aulas de robótica nas escolas
parceiras “, falou.

“Para este ano, acredito em uma grande renovação nas equipes, pois os alunos ainda estão
retomando os estudos e voltando aos poucos para as atividades extracurriculares. Grande
parte dos nossos alunos que irão participar são novatos na categoria presencial, mas as
nossas expectativas são sempre altas, acho que será uma competição com muitos desaﬁos.”

”
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Para ﬁnalizar, ele reforçou que a competição leva
o aprendizado da robótica para um patamar
muito maior, além do conhecimento técnico, os
alunos aprendem a superar diﬁculdades e
trabalhar em equipe. “Participar da OBR,
independente do resultado é sempre uma vitória”.
Alan Raiol, da escola Sesi Ananindeua, comentou
que, em 2022, desde o processo de seleção
houve uma grande mudança dos integrantes do
clube de robótica e, com isso, teve elevada
procura de interessados. A escola, segundo ele,
possui cerca de 900 alunos e tiveram que
selecionar 30. “Notou-se que no retorno aos
treinos presenciais, os alunos estavam/estão
muito motivados e ansiosos pelo evento
presencial, será a primeira vez da maioria na OBR,
então, será um desaﬁo novo, e nós professores,
temos a responsabilidade de preparar os
participantes não apenas tecnicamente, mas,
também, mentalmente, tranquilizando-os e
passando segurança para este evento tão
importante para eles”, comentou.
A preparação das equipes, segundo ele, acontece
também no contraturno, durante três vezes na
semana, ou seja, os integrantes durante três dias

DE VOLTA!
da semana passam a manhã e a tarde na escola.
“Dessa maneira, tentamos deixar o ambiente
mais descontraído possível, mas sempre
orientando e incentivando a adquirir os
resultados desejados”.
A equipe de Robson Alves, do SESI Paulista (PE)
participará pela primeira na Modalidade Prática
Presencial. “Os estudantes estão muito
empolgados, pois nós costumamos ver vídeos
das temporadas passadas (pré-pandemia) e
todos anseiam por fazer parte de algo como o
torneio”, falou.
A equipe, segundo Robson, treina diariamente e
estuda os modelos dos robôs vencedores das
etapas passadas, buscando inspiração para a
mecânica do projeto. “Há uma integração muito
forte entre os programadores e montadores e
todos buscam corrigir os problemas que
aparecem”, disse, explicando que a utilização do
sBotics ajudou muito os membros a se
adaptarem e ter uma ideia de como funciona o
torneio presencial (ao menos para tentar concluir
a Arena). “Certamente, o retorno presencial irá
ser muito mais enérgico, uma vez que ﬁcamos
dois anos privados da vivência que a OBR
propicia”.

“

“As expectativas da equipe estão altíssimas, todos os membros (inclusive os técnicos) estão
contando as horas para poder vivenciar o torneio presencial outra vez. Não temos dúvidas que
todas as equipes entregarão o melhor de si para aproveitar o retorno e que essa temporada
será a mais linda e acolhedora de todos os tempos”

”
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Representantes estaduais
contam como estão organizando o
retorno presencial
Assim como as equipes, os representantes de seus respectivos estados já estão
trabalhando na organização do evento. São readaptações e ainda algumas preocupações,
porém, a motivação e expectativas estão falando mais alto.

equipes de três anos atrás, pois gerava um
trabalho gostoso de organizar etapas regionais e
ir afunilando até a etapa estadual. Ver o
crescimento das equipes ao longo de toda a
olimpíada é muito bom e acredito que talvez só
daqui dois anos, teremos a mesma quantidade de
equipes e, consequentemente, várias etapas”,
disse.

Marcos Laureano | Instituto Federal do Paraná (IFPR)

Marcos Aurelio Pchek Laureano é representante
estadual da OBR no Paraná e contou como a
organização
local
está
se
dedicando.
“Estamos muito animados com o retorno da
Modalidade Prática Presencial e já mandamos
fazer novas pistas para a etapa estadual que
ocorrerá nos dias 02 e 03 de setembro, junto com
o Salão de Robótica. Infelizmente, devido à
situação pandêmica, o número de equipes
diminuiu bastante, porém, com as pouco mais de
60 equipes, faremos uma estadual muito bem
organizada e comemorando demais o retorno a
normalidade”,
explicou
ele
falando
da
empolgação de toda a equipe. “Depois de dois
anos com diﬁculdades de treinamento,
paralisação etc, percebemos que os alunos estão
muito motivados a participar e a celebrar esse
retorno ao presencial, porém, pensamos na
diﬁculdade que será retornar a quantidade de
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Como vantagem, ele reforçou que terão mais
tempo para organização e, com isso, poderão ver
um crescimento do evento de forma sustentável
e com qualidade. “Ao mesmo tempo sabemos
que o retorno será lento, pois agora temos os
eventos virtuais que possibilitam a maior
inclusão de equipes. Não vejo os eventos virtuais
como algo ruim, muito pelo contrário, foi um
ganho excelente para a divulgação da robótica
educacional. Contudo, os eventos virtuais irão
concorrer com os eventos presenciais e muitas
equipes por diversos fatores acabarão por optar
ﬁcar só no virtual”, falou.

“ Vejo o retorno como
um marco para
esquecermos todas as
mazelas desses dois
anos parados”
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Fernando J. D. Andrade | Representante da OBR da Bahia

QUASE PRONTO

Já Fernando José Didier Andrade, representante
da OBR da Bahia, disse que a Olimpíada é
operada e representada pelo Sesi, desde 2015 e
já estão avançando na preparação do espaço
externo que dará visibilidade aos alunos que
estão chegando agora. “Já tivemos contato com
os técnicos e notamos uma empolgação enorme
e muitos deles já participaram da etapa virtual e
optaram ao presencial. Sendo assim, esperamos
que estejam tranquilos, pois o evento ocorrerá
como era antes, com todos juntos, em suas
mesas preparando os robôs. Também estamos
motivando-os e, seguindo o regulamento, com
premiação extra para que mais equipes sejam
contempladas”,
falou
o
representante
salientando que trata-se de um recomeço. “Na
minha opinião, tenho analisado que os técnicos
já vinham acompanhado a OBR nos anos
anteriores e, o importante, é que vamos fortalecer
e construir um nível de técnicos mais atuantes,
principalmente nas escolas públicas”, falou. A
expectativa, segundo ele, é que a OBR atinja o
máximo de equipes. “Estamos trabalhando
também, para que as equipes de cidades
distantes possam participar, assim, tentar
amenizar essa lacuna desses dois anos até o dia
do evento”, ﬁnalizou.

O estado do Maranhão também está se
preparando, mas não está deixando de lado ainda
a preocupação com a propagação do
Coronavírus. “Nossa Olimpíada presencial será
realizada na Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), logo no Centro de Convenções, que
acomodará muito bem as equipes”, disse a
representante do estado, Ana Lucia Alexandre de
Oliveira Zandomeneghi. Ela explicou que já
possuem 53 equipes inscritas entre os níveis 0, 1
e 2. “Serão aproximadamente 250 pessoas entre
professores, juízes, alunos e familiares e, por
aqui, a pandemia ainda não está controlada.
Sendo assim, estamos nos preparando com
conscientização para que não irem se estiveram
doentes e, também, organizando para um
possível distanciamento com cones e faixas”,
falou ela, explicando, também que segue lutando
com forças políticas para conseguirem mais
arenas. “Hoje estamos com seis, porém até o
evento, pretendemos subir para dez”, disse.
E mesmo com esta preocupação pontual, Ana
Lucia disse que esse retorno serviu de motivação
para estarem próximos e motivados a voltarem
ao “normal”.

Ana Lucia | Representante da OBR do Maranhão
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ROBÓTICA
QUASEPARA
PRONTO
TODOS

Fagner Ribeiro | Representante da
OBR do estado da Paraíba

“A vantagem é
voltar com a
empolgação e
emoção que uma
competição
provoca nos
estudantes...”
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A Paraíba já está formando a equipe de árbitros
com estudantes da Universidade Federal para
auxiliarem na competição. “Os alunos estão
bastante ansiosos com o retorno da Modalidade
Prática Presencial, porque estavam com muita
saudade da emoção e empolgação das
competições e do trabalho em equipe que eles
vivenciam durante os treinos presenciais”, disse
o representante do estado, Fagner Ribeiro.
Ele ainda explica que o maior desaﬁo com a volta
presencial das competições é porque foram dois
anos de pandemia e os equipamentos e kits de
robótica
terminam
ﬁcando
obsoletos,
necessitando de atualizações e uma atenção
maior das equipes e professores para cumprir
todos os desaﬁos e regras da OBR 2022.
“A vantagem é voltar com a empolgação e
emoção que uma competição provoca nos
estudantes e essa volta, na minha visão, tem que
ser feita com muita responsabilidade e cuidado,
fazendo uso de todas as recomendações
sanitárias, evitando grandes aglomerações e
realizando uma competição justa, transparente e
segura para todos”, ﬁnalizou.
E que venha a competição!
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ROBÓTICA
BIÔNICA EPARA
ROBÓTICA
TODOS

BIÔNICA E
ROBÓTICA
MUITO MAIS QUE RODAS
Nem sempre as rodas são boa opção de
locomoção para um robô, dependendo do terreno
que ele precisará percorrer. Engenheiros tentam
encontrar a melhor solução para movimentar, de
um ponto ao outro, estruturas metálicas,
controladores, motores, garras, câmeras, antenas
e muitos ﬁos, passando por terrenos que até
mesmo nós, humanos, não conseguimos trilhar.
Por isso, temos neste artigo do Diretor de
Conteúdo do Instituto Newton C. Braga, Renato
Paiotti, outras formas que engenheiros e
cientistas criaram para locomoverem seus robôs.
Aproveite o conteúdo!

ROBÔS BÍPEDES

Vamos começar esta lista com o mais próximo
que conhecemos, nós mesmos, os bípedes.
Desenvolver um robô que tenha os movimentos
idênticos aos dos humanos é um objetivo
almejado por muitos cientistas e projetistas.
Porém, sabemos que o corpo humano é uma
máquina muito bem elaborada e copiar estes
movimentos requer muita destreza, materiais
leves, uma lógica de programação que atenda as
tomadas de decisões e, principalmente, de
equilíbrio. Um exemplo disto é o Asimo - (ﬁgura
1), que tem os graus de liberdade de movimentos
perfeitos. Mas, é importante notar que a bateria
que ele carrega é muito grande, pois precisa
alimentar todos os sensores e motores para
manter o equilíbrio de todo seu conjunto.

Figura 1 - Robô bípede da Honda (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/ASIMO)
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ROBÓTICA
ETAPAPARA
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TODOS
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ROBÔS RASTEJANTES
Dependendo do local onde o robô deverá
caminhar, os movimentos que o Asimo executa
hoje (bípede) são ineﬁcientes. Um exemplo disto
é a necessidade de termos um robô que ande
pelos dutos de ar, ou por dentro de sistemas
líquidos: pernas não seriam boa opção para este
tipo de trabalho. Uma boa alternativa é o sistema
que copia os movimentos de uma cobra, ou outro
animal rastejante, como podemos ver na ﬁgura 2.
Figura 2 - Usando o modelo da centopeia - Fonte:
(https://www.tamiya.com/english/products/70230/top.jpg)

Outro sistema que copia o método de andar de
uma cobra é o robô do projeto Anna Konda, que
foi criado com o intuito de auxiliar no combate ao
fogo, transportando a mangueira de água em
locais muito quentes, que colocariam em risco a
vida dos bombeiros. Esse equipamento ainda
pode acessar locais onde o homem não chega.
Na ﬁgura 3 temos a foto deste robô conceito.

Figura 3 - Imitando o rastejar da cobra - Fonte:
(http://www.sintef.no/upload/IKT/9023/Prosjekter/Slangerobo
ter/Anna%20Konda%20med%20hud%20forfra%20(HiRes).jpg)

Atuando no mesmo conceito de pressão, porém
do lado externo de um cano, temos outro robô
conceito, chamado HyDRAS. Ele foi criado com o
intuito de salvar a vida de operários de obras. A
sua forma de se locomover se baseia na pressão
que os seus anéis exercem para se prender a um
cano, como faria uma jiboia a sufocar a sua
presa, ou subir numa árvore. Para se locomover,
este robô libera anel após anel. Com um anel
solto, ele se projeta para frente, enquanto outros
o prendem ao cano e os que se soltaram
prendem-se mais adiante para dar suporte aos
outros anéis, que serão soltos e impulsionados
para o mesmo caminho. Na ﬁgura 4 temos uma
foto deste protótipo.

Figura 4 - Robô Hydra - Usando a pressão dos módulos para
ﬁxar ao cano - The Robotics and Mechanisms Laboratory
(RoMeLa) of the College of Engineering at Virginia Tech. fonte
http://www.romela.org/hydras-hyper-redundant-discrete-robo
tic-articulated-serpentine
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ROBÔS COM ESTEIRAS
O movimento por esteiras já é muito usado por
tanques de guerra, onde a ideia é ter uma
sequência de peças de metal por baixo da roda,
num processo contínuo, sendo muito útil em
terrenos acidentados.
Um exemplo de robô que emprega
esteira é o HD2-S Doberman, que
tem o intuito de poupar a vida de
soldados no campo de batalha.
Estes robôs soldados são
equipados com esteiras iguais
aos tanques de guerra, pois o
uso de esteiras possibilita levar
uma quantidade grande de peso
sobre diversos tipos de terrenos
acidentados. Na ﬁgura 5, temos um exemplo
deste tipo de robô.
Os robôs que utilizam esteira têm funcionamento
simples, pois se você precisa que o robô faça
uma curva para a direita, reduz a velocidade do
lado esquerdo.

Também na área militar, mas com a ﬁnalidade de
desarmar bombas, temos o EOD robot PIAP
GRYF, que também funciona com esteiras: são
quatro esteiras independentes e duas móveis
para subir desníveis, atuando como

Figura 5 - DEMO HD2-S Doberman - Fonte :
(https://www.superdroidrobots.com/robots/prebuilt-robots/pr
ebuilt-tactical-robots/product=3314)

pseudopatas, podendo ser movidas para cima ou
para baixo, agindo como uma força extra em
locais difíceis de chegar. Na ﬁgura 6, temos uma
foto deste sistema de esteiras.

Figura 6 - EOD robot PIAP GRYF - Conjunto de duas esteiras e rodas para desarmar bombas. (Fonte: https://www.antiterrorism.eu/piap_summarizes_2021/ )
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Nos movimentos que utilizam pernas, temos os
tipos que são bípedes (duas pernas), como o
Asimo; os quadrúpedes (quatro pernas), como o
BigDog; os de seis e oito, que imitam o andar de
insetos, como formigas e aranhas e os robôs que
parecem uma centopeia, de tantas pernas que
possuem!
Nos robôs bípedes, o ponto mais importante que
um projetista deve ter em mente é o equilíbrio. A
utilização de sensores e de giroscópios é
necessária para manter o senso de equilíbrio,
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mas não é só isso que ajuda um robô bípede a
ﬁcar em pé: existe toda uma programação de
locomoção de massa e ponto de gravidade que
necessitam ser colocados no sistema do robô.
Os robôs quadrúpedes precisam também ter em
mente o equilíbrio, porém sua maneira é menos
complexa em comparação a um robô bípede. Sua
locomoção se dá com a perna dianteira no chão,
como apoio, enquanto a outra segue para frente.
O mesmo processo acontece nas pernas
traseiras, mas de lados trocados, ou seja,
enquanto a perna dianteira esquerda se encontra
no chão a traseira direita é que ﬁca no chão como
base, formando um X, conforme a ﬁgura 7.

Figura 7 - Esquema de passos de um robô quadrúpede.

Um robô quadrúpede, que fez certo sucesso na
internet e serve como referência para o nosso
assunto, é o Spot. Alguns vídeos mostram como
o processo de equilíbrio e locomoção deste robô
são fantásticos. Na ﬁgura 8, temos a foto deste
robô que, segundo a Boston Dynamics, foi criado
para ajudar nos mais diversos tipos de serviço de
vigilância e monitoramento.
Figura 8 - O Spot, da Boston Dynamics - Fonte (https://www.bostondynamics.com/press-release
-spot-commercial-launch)
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Para os robôs de seis pernas, o ponto de
equilíbrio não é um ponto crítico do projeto,
porém uma atenção especial ao sincronismo das
pernas deve ser tomada. O funcionamento pode
ser visto na ﬁgura 9, onde as pernas 1 e 3 do lado
esquerdo e a perna 2 do lado direito estão se
movimentando para a frente, enquanto a perna 2
da esquerda deve servir de base juntamente com
as pernas 1 e 3 da direita, depois as pernas 1 e 3
do lado esquerdo e a perna 2 do lado direito
alcançam o destino ﬁnal e se apoiam ao chão, a
perna 2 do lado esquerdo e 1 e 3 do lado direito se
levantam e avançam para frente, assim
sucessivamente.
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EPARA
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Fazer uma curva é algo um pouco complexo, pois,
dependendo do lado em que for realizada, as
pernas deste mesmo lado deverão ter uma
trajetória menor que a do outro. Ou, se houver a
necessidade de fazer uma curva mais fechada, as
pernas que estão levantadas deverão fazer uma
trajetória oposta a outra, para que rode em um
eixo. Para o engenheiro que deseja montar um
robô com este sistema de locomoção, é
importante estudar os movimentos dos insetos
com seis patas.

Figura 9 - Esquema da trajetória do robô de seis pernas.

Para aumentar o poder de locomoção de um robô
de seis pernas, a Boston Dynamics colocou no
robô RHex pernas em formato de meia lua,
possibilitando que ele supere obstáculos de
qualquer tamanho que esteja à sua altura.
Caso tivesse pernas retas, seria necessário
calcular a altura que deveria ser ultrapassada e
levantar a perna o suﬁciente para tal. Outro item
interessante neste robô é que as pernas estão
localizadas no centro da altura, ou seja, se ele
vier a ﬁcar de ponta cabeça, a sua locomoção não
será prejudicada (ﬁgura 10).
Figura 10 - Rhex Mug - Híbrido de pernas que giram como
rodas - (Fonte :
https://www.defensemedianetwork.com/stories/project-mi
notaur-project-sand-flea-and-project-rhex/)
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ROBÔS ESCALADORES
Nem sempre andar para frente é o caminho. Em
alguns casos, os robôs precisam subir e nem
sempre possuem canos ou cordas para isso.
Para este tipo de desaﬁo, engenheiros e
cientistas estão desenvolvendo robôs que
escalam. Os sistemas utilizados podem ser
através de sucção, como os utilizados pelos
polvos, por pequenos ganchos, como os velcros,
e por contato eletromagnético. Lógico que o
método dependerá do tipo de material utilizado
na parede. Na ﬁgura 11, temos o Stickybot que se
baseia na “força de Van der Wall”, o mesmo
aplicado pelas lagartixas.

Figura 11 - Robô que imita o movimento das lagartixas .
(https://spectrum.ieee.org/gecko-adhesives-moving-from-rob
ot-feet-to-your-walls)

ROBÔS COM SISTEMAS HÍBRIDOS
E quando você precisa criar um robô que deverá
andar em todos os tipos de terrenos, quais são os
sistemas que você poderia utilizar? Se possível,
todos! Já foram inventados alguns robôs que
possuem mais de um sistema de locomoção Um
exemplo é o veículo robótico que a NASA criou
para andar sobre Marte, composto de pernas e
rodas para enfrentar as pedras e o terreno
desconhecido daquele planeta (ﬁgura 12).
Figura 12 – Pathﬁnder, da missão da NASA a Marte. (Fonte:
http://mars.jpl.nasa.gov/MPF/roverctrlnav/images/fur_corner.
jpg - )

Outro exemplo interessante é um robô criado
pela Petrobras para enfrentar terrenos irregulares
e ainda andar por rios e pântanos. Note que as
rodas são ocas e possuem aletas que servem de
remos para impulsão na água. Vale a pena notar
que o sistema de direção se dá pelo movimento
independente de cada roda (ﬁgura 13).

Figura 13 - Robô com sistema híbrido de rodas da Petrobras.
(Fonte: Petrobras.)
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Claro que existem casos em que, certamente,
ﬁcaríamos com uma questão em mente: será que
quatro rodas não seriam suﬁcientes? Como
projetar robôs é uma arte, ﬁca a critério de quem
vê e a necessidade de quem o criou. Este é o caso
do Robô Barata, onde temos oito pernas com
uma roda espetada nas pontas: quando o terreno
é liso, usamos rodas, quando não, usamos as
patas (ﬁgura 14).

Figura 14 - Robô Barata - onde pernas e rodas atuam
conforme a necessidade - (Fonte:
https://furo.org/en/works/halluc2x/halluc2x.html)

ROBÔS SALTADORES
Copiando os movimentos dos animais, cientistas
e engenheiros imitaram a forma de alguns
animais que utilizam os pulos para locomoção,
como cangurus, sapos e grilos. Com isso, eles
tentam pular os obstáculos ao invés de passar
por eles. Na ﬁgura 15, temos um robô da Festo
imitando um canguru.

Figura 15 - Canguru da Festo - (Fonte Festo.)

CONCLUSÃO
Escolher qual é o melhor sistema de
direção para um robô não envolve somente
o tipo de terreno que será trilhado: é
importante analisar também qual sistema
gasta menos energia, qual suporta a carga
desejada, qual possui mais precisão e,
então, fazer as contas para ter um sistema
ideal àquele determinado robô.
Se comparado a um robô de pernas, um
robô com rodas é muito mais rápido e mais
simples de construir e programar, mas
nem sempre as rodas são a solução. E é aí

que entra a criatividade e conhecimento do
engenheiro mecatrônico. Antes de colocar
servos e parafusos, o engenheiro precisa
avaliar os locais e atuação do robô e, então,
escolher qual é a melhor maneira de
locomover.
Além dos sistemas apresentados aqui,
temos ainda os robôs que se locomovem na
água e no ar. Esse assunto ﬁcará para a
próxima edição da Revista Mundo Robótica,
pois existem outros sistemas de locomoção
para cada um deles.

Mundo Robótica - Revista Oficial da Olimpíada Brasileira de Robótica • 17

FALA
MINICURSO
REPRESENTANTE
REMOTO
ROBÓTICA
E INCLUSÃO

Mundo Robótica, São Carlos-SP, VOL. 9, Nº23 – Jan/Abril - 2022

Projeto desenvolvido por pós-graduando levou a
robótica para estímulo do aprendizado de
crianças com deficiência
Atividades desenvolvidas na APAE de São Carlos mostram quanto a
robótica contribui para o ensino e inclusão

Uma das importantes aplicações da robótica é na
educação, contribuindo para o aprendizado,
como meio de inclusão e importante ferramenta
no desenvolvimento de crianças com deﬁciência.
Um projeto desenvolvido no Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação (ICMC), da
Universidade de São Paulo (USP) – campus São
Carlos, utilizou a robótica no ensino de alunos da
Associação Pais Amigos Excepcionais (APAE), de
São Carlos. Com as atividades, as crianças
demonstraram interesse pelo aprendizado, além
do que teriam em situações comuns de ensino.
Durante sua pós-graduação na USP, Adam
Henrique Moreira, hoje doutor em Ciência da
Computação
e
pós-doutorando
no
ISAE-SUPAERO (École Nationale Supérieure de
l'aéronautique et de l’espace) levou a robótica
para crianças da APAE aprimorarem seu
desenvolvimento. Entre os projetos, um tablet
que ensinava o desenho de letras e algarismos e
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um robô que fazia exercícios de alongamentos
com as crianças.
“A robótica é muito parceira em levar às crianças
com algum tipo de deﬁciência atividades
consideradas mais ‘chatas’. Utilizando aparelhos
com uma gameﬁcação, ou mais lúdicos, com
tecnologia, observamos melhoria na interação e
na presença dos alunos, com mais vontade de
executar a tarefa”, conta o pesquisador.
TABLET PARA DESENHO DE LETRAS E NÚMEROS
Em um tablet comum, Adam desenvolveu um
software que conseguia rastrear o movimento da
mão da criança, enquanto ela desenhava uma
letra ou número. O software passava as
instruções para o aluno seguir. A atividade tinha
início com o número completo na tela e, de
acordo com a evolução da criança, a imagem ia
ﬁcando oculta, até desaparecer e o desenho ser
feito apenas pela memória, treinando a
coordenação motora. A atividade acontecia
semanalmente, durante 15 minutos.
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Adam conta que o tablet chamava a atenção dos
alunos. “Percebemos que, por se tratar de um
tablet com artifícios de gameﬁcação, chamava
mais a atenção de algumas crianças que de
outras, de acordo com o nível de sua deﬁciência.
Observamos a melhora dos alunos que se
interessavam pela atividade, com grande
evolução”.
A orientadora do projeto, professora Roseli
Aparecida Romero, conta que as crianças
receberam com muito entusiasmo e alegria as
atividades. “Notamos melhora signiﬁcativa na
escrita dos numerais dos participantes da
atividade”, comemora.
ROBÔ NAO
Adam modiﬁcou o software de um robô Não –
conhecido como humanoide, por se aproximar da
aparência humana - para que repassasse aos
alunos movimentos de alongamento e
veriﬁcasse o desempenho dos mesmos. A
criança ﬁcava em frente ao robô, que aplicava o
exercício e o corrigia, caso fosse necessário.
A câmera do humanoide foi preparada para ler o
movimento do aluno e entender se ele realmente
estava executando a tarefa corretamente.
Emitindo comandos como “estique o braço”, o
robô veriﬁcava se havia necessidade de esticar
mais, mudar de lado, ajustando até que a posição
estivesse correta.
Os exercícios de alongamento são muito
importantes para as crianças que apresentam
alguma deﬁciência e elas precisam de um

FALAMINICURSO
REPRESENTANTE
REMOTO
ROBÓTICA
E INCLUSÃO
estímulo. “O robô incentiva os alunos, que
acabam o tratando com bastante empolgação.
As crianças que se interessavam tinham alta taxa
de interação, pedindo e esperando pela atividade.
Eles gostavam de estar próximos ao NAO”.
O pesquisador explica que um robô humanoide
facilita a interação com os alunos. “Por lembrar
um humano, ele chama a atenção. Utilizando
robôs que remetem a animais e a resposta dos
alunos cai, aﬁnal, você não espera que um
cachorro te dê ordens, ou faça um movimento
que você vá repetir. Em outros casos, as crianças
sentem medo, como robôs que são onças,
mesmo que sejam coloridos e lúdicos. Já o
humanoide contribui para a qualidade da
interação”.
Os resultados mostram quanto a robótica inclui e
estimula o aprendizado das crianças com
deﬁciência, como ﬁnaliza Adam. “Mesmo com
suas diﬁculdades, os alunos ﬁcavam ansiosos e
contentes na chegada do robô e sabiam que se
não completassem as atividades, o robô iria
embora. Eles se dedicavam bastante e realmente
gostaram de participar do projeto”.
Roseli complementa o quanto as atividades
contribuíram aos alunos. “A robótica é uma
alternativa para o ensino de alunos com
deﬁciência, pois é uma ferramenta de ensino e
também
de
entretenimento,
oferecendo
possibilidades para a criança brincar aprendendo
e despertando muita curiosidade, o que acaba
atraindo a atenção dos alunos com deﬁciência,
que, em muitos casos, não se sentem
estimulados a aprender”.
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Por onde andam
os nossos ex-participantes?
Um dos objetivos da OBR é estimular os
jovens às carreiras
cientíﬁco-tecnológicas, identiﬁcar jovens
talentosos e promover debates e
atualizações no processo de
ensino-aprendizagem brasileiro.
Prova disso, são os nossos
ex-participantes que, hoje, estão
trabalhando na área e lembram de como
a OBR foi importante na carreira deles.
Ivan Seidel Gomes

Ivan Seidel Gomes, por exemplo, hoje tem 27
anos e participou da OBR no início. “Participei da
segunda edição da OBR que aconteceu em
Vitória, ES (Espirito Santo), e eu tinha 11 anos de
idade quando comecei a competir. Foi muito
importante poder conhecer pessoas que também
gostava do que eu gostava (projetar, construir,
criar). Isso me fez ver que eu não estava
sozinho”, disse Ivan que comentou sobre a
prática desenvolvida durante a sua participação
na OBR. “Algo que me fez muito bem também, foi
poder evoluir e construir robôs cada vez mais
‘produtizados’, que tivessem não só a função,
mas também estética e projeto bem realizados.
Isso fez a diferença no aprendizado, pois o que a
nossa equipe mais queria era ser referência
nessa área, e acabamos sendo quando
colocamos na internet todo projeto open-source
dos robôs”, falou.
Hoje, Ivan disse que o que mais evoluiu foi em
soft-skills (características essas que não são
técnicas, mas fazem a diferença). “Foi um
trabalho em equipe e aceitar bem soluções que
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nem sempre eram as melhores, mas devido ao
tempo tornaram-se aceitáveis”, disse.
Para quem está recentemente dentro da OBR, ele
incentivou. “Quem está hoje ‘brincando’ como eu
brincava de construir e competir na OBR, sugiro
fazer isso não com o objetivo de ganhar, mas sim
de aprender e se tornar melhor, explorar e fazer o
que não foi pensado, ousar e desaﬁar o que já foi
construído com ideias cada vez mais ousadas e
compartilhar desde cedo o projeto e ideias, pois
uma coisa eu aprendi: É através do
compartilhamento que nosso trabalho perpetua
para sempre”. E ﬁnalizou: “A OBR será uma fase
da sua vida, deixe o legado de todo seu esforço
online, e permita que as próximas pessoas
construam cada vez coisas melhores em cima do
que já foi feito”. Ele ainda disse que,
contra-intuitivamente, sem querer, descobriu
depois de muitos anos, que de mais valor ﬁcou
da robótica não foi o conhecimento técnico em si
e nem os prêmios nacionais e internacionais:
“foram as amizades que até hoje tenho com
pessoas do Brasil e mundo todo.”
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Aos atuais competidores, ele também deixou
uma mensagem. “Aproveitem cada minuto dessa
experiência, como os momentos com o seu time
e aprendizados adquiridos, são os verdadeiros
prêmios a serem conquistados. E lembrem-se:
nenhum desaﬁo é grande demais para ser
superado, você e sua equipe podem voar alto
quando trabalham juntos”.

Luiz Felipe Carvalho

Luiz Felipe Carvalho, de 24 anos, participou da
OBR nos anos 2013, 2014 e 2015 e explicou que
a robótica foi uma experiência ímpar na sua vida.
“Os meus melhores amigos, aprendizados e
desaﬁos vieram através dela. Durante as minhas
participações na OBR precisei entender melhor
sobre o funcionamento de sensores, motores,
microcontroladores, programação e todos os
outros conceitos necessários para a construção
de um robô”. Ele confessou que, à primeira vista,
pareciam complicados demais, no entanto, a
cada novo aprendizado, junto com a equipe, se
apaixonou pela ciência e tecnologia. “O
entusiasmo frente aos desaﬁos cada vez
maiores se tornou um hobby para mim, isso me
fez sempre buscar novos conhecimentos para
superá-los. Essa busca me trouxe uma formação
técnica em eletromecânica e um bacharelado em
Engenharia Elétrica, mas ainda não pretendo
parar por aqui”, falou.
Hoje, Luis Felipe é técnico de laboratório no
SESI-SP de Ourinhos, responsável pelo FAB LAB,
espaço dedicado a projetar e construir projetos
inovadores utilizando recursos de fabricação
digital como softwares de modelagem 3D e
vetorização, impressoras 3D, cortadora a laser e
micro retíﬁca CNC, além de placas de
prototipagem como ArduinoTM, ESP32 e
Raspberry.

Daniel Ortiz Hoffmann

E não para por aí, pois Daniel Ortiz Hoffmann
Bonicio, de 20 anos, participou da OBR nos anos
de 2016, 2017 e 2018 e explicou: “Com a OBR
aprendi programação e hoje em dia trabalhando
como programador eu gostaria de falar para os
atuais competidores para que nunca desistam
da área da tecnologia, pois ela é o futuro!”,
explicou Daniel.
E agora, só podemos desejar boa sorte a todos
nessa retomada presencial!

“Além disso, me tornei técnico do time de
robótica da escola, o mesmo no qual fui
integrante e, por isso, agora eu tenho a
oportunidade de fazer pelos meus alunos o que
um dia ﬁzeram por mim. Tudo isso só veio a
partir da influência maravilhosa que essa
competição teve em minha vida e continua tendo
até hoje”, falou.
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quem faz
a obr
Nesta, e nas próximas edições da Revista
Mundo Robótica, você vai conhecer quem está
por trás de toda organização e divulgação da
Olimpíada Brasileira de Robótica. Vamos
começar pelo pessoal do Administrativo da

OBR, a galera que responde e-mails, atualiza
sites, organiza certiﬁcados, organiza e atualiza
os contatos de professores e instituições,
separa e envia medalhas, entre muitas outras
funções: a Patrícia, o Leonardo e a Jussara!

Patrícia Vergara | Analista de Comunicação
A Patrícia começou a trabalhar na OBR em
setembro de 2019, um mês antes da Etapa
Nacional
daquele
ano.
Formada
em
Comunicação Social, a jornalista é responsável
pela comunicação da OBR, da MNR (Mostra
Nacional de Robótica) e da CBR (Competição
Brasileira de Robótica), fazendo a criação de
conteúdo para as redes sociais (todas as
postagens e stories das redes), atualização do
site, releases e contato com a imprensa.
“Acompanho as postagens deles nas redes
sociais, treinos, amistosos, em qualquer horário
(risos)... eles são empenhados e interagem com a
gente, então é muito legal. É também um trabalho
de muita responsabilidade, pois precisamos
estar atentos, sempre tentando informar da
forma mais clara possível, lembrando sobre os
prazos, esclarecendo dúvidas”, conta Patrícia.
E, para esta edição, Patrícia está bastante
animada: “Participei apenas de um evento
presencial (a Etapa Nacional de 2019), meu
primeiro evento, então ainda estava entendendo
como tudo funcionava... logo em seguida, veio a
pandemia. Agora, quero poder encontrar o
pessoal que sempre vejo na internet
presencialmente, e poder torcer com eles. Tenho
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muito orgulho em fazer parte desta equipe. A OBR
é uma competição que diverte, ensina e pode até
garantir o ingresso na universidade sem precisar
prestar vestibular!”.

Leonardo de Lellis Rossi
Secretário Administrativo
O Leonardo ingressou como membro oﬁcial da
organização geral da OBR, em 2018. Graduado
em Engenharia de Controle e Automação e
Mestre em Engenharia Elétrica, tem colaborado
para a organização nacional de todas as
modalidades da OBR, Teórica e Práticas
(Presencial, Prática Virtual - Simulação e Prática
Virtual - Apresentação), da MNR (Mostra
Nacional de Robótica), da CBR (Competição
Latino-Americana de Robótica) e da LARC
(Competição Latino-Americana de Robótica).

QUEM
A OBR
OBR
EMFAZ
NÚMEROS
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Antes de ingressar oﬁcialmente na OBR, entre
2014 e 2017, o engenheiro foi voluntário da
competição. Hoje, além da organização geral das
modalidades da OBR e do Minicurso, o Leonardo
também participa da confecção de Manuais de
Inscrição, faz a interação com os participantes
por e-mail, auxilia na administração de
professores, alunos e instituições inscritos
através do Sistema Olimpo, acompanha a
atribuição de bolsas ICJ CNPq a alunos
premiados, auxilia na atribuição de certiﬁcados
no Sistema Olimpo e, com a pandemia, gerencia,
remotamente, a Fase 2 do Nível 5 da Modalidade
Teórica.

A atuação do Leonardo na OBR faz com que
tenha bastante contato com os participantes,
criando muito carinho por toda comunidade. “A
OBR é um evento incrível, público e gratuito, que
objetiva disseminar a robótica e a tecnologia.
Educação e tecnologia são pilares essenciais
para o desenvolvimento de um país, e a OBR
possibilita a interação entre esses dois pilares.
Só tenho a agradecer a todos os participantes da
OBR, alunos, professores e voluntários, que
possibilitam que este evento incrível aconteça”,
ﬁnaliza.

Jussara Queiroz de Carvalho | Assistente de Coordenação
A Jussara iniciou as atividades na OBR em 2018.
A Mestre em Biotecnologia é Assistente de
Coordenação e gerencia atividades na área
administrativa como compra, organização,
separação e envio de medalhas para todo o
Brasil. “É um trabalho bem minucioso e, um erro
compromete o evento nacional e a cerimônia de
encerramento na Etapa Nacional. Sou também
responsável pela contratação do transporte das
arenas entre as insituições sedes de uma edição
da OBR para outra além, de dar suporte aos
representantes estaduais, com a ajuda dos
demais membros da equipe administrativa.”,
explica.
Seu contato com a OBR começou na escola dos
ﬁlhos,
que
sempre
participaram
das
competições. “Meu ﬁlho, que está no oitavo ano,

ainda participa da Olímpiada. Para os estudantes,
toda descoberta é importante. Poder conhecer,
aprender sobre robótica, fazer conexões com as
tecnologias que nos cercam é fantástico para o
desenvolvimento deles”.
Para quem conheceu a OBR na prática,
incentivando os ﬁlhos no conhecimento da
robótica, contribuir para que a Olimpíada
aconteça é ainda mais gratiﬁcante, como ﬁnaliza:
“É muito bacana e emocionante ver e participar
dos eventos da OBR (Modalidade Teórica,
Modalidade Prática ou Modalidade Prática
Virtual). Muitas vezes, não temos noção de
quantas pessoas estão por trás para que tudo
aconteça.
A
importância
do
trabalho
desenvolvido pelos membros da equipe é
sabermos que nossos esforços somados fazem
o evento acontecer”.
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A partir desta edição da Revista
Mundo Robótica, você vai conferir
fotos dos participantes da OBR, nas
provas das Modalidades Teórica e
Prática de 2022. Mais uma maneira
de aproximarmos nossos estudantes
e representantes de todo país.
Quer ver sua foto na próxima edição?
É só postar uma foto bem legal da
sua participação, ou de sua equipe e
marcar o Instagram da OBR
@olimpiadabrasileiraderobotica.

modalidade
teórica
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DE OLHO

modalidade
prática
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DE OLHO
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