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Resumo: Podemos descrever a robótica como uma mistura de conceitos de Ciências,
Tecnologias, Engenharia e Matemática, os quais são utilizados para criar uma máquina
capaz de executar tarefas aplicadas aos variados ramos da engenharia e da ciência, onde
recentemente  há  robôs  cumprindo  inúmeras  funções  com  precisão  na  indústria,  na
agricultura, na saúde, na construção civil e em residências. Para estimular a criação de
protótipos que atendam essas áreas, existem diversos tipos de competições de robótica
de  cunho  científico  e  educacional.  A nível  nacional  podemos  destacar  a  olimpíada
brasileira de robótica (OBR) e o torneio juvenil de robótica (TRJ), as quais pregam os
mesmos princípios básicos de execução das provas. Nos variados desafios dispostos por
elas,  podemos  ressaltar  modalidades  que  envolvem  programações  lógicas  de  seguir
linha,  desviar  de  obstáculos  e  realizar  o  resgate  de  supostas  vítimas.  Para  o
desenvolvimento de robôs que realizem as modalidades do tipo resgate com sucesso, é
preciso reunir tecnologias que, ao realizar a programação, execute a prova com o mínimo
de erro possível, pois dependendo da forma pensada na confecção do robô para executar
provas de resgate, podem ser montadas versões que, em determinado nível a simulação,
pode resultar em robôs que possam salvar vidas onde o ser humano considera de difícil
acesso.  Em  tais  protótipos,  a  simulação  real  pode  ser  montada  com  auxílio  de
microcontroladores como Arduino e Lego. Deixando que uma forma lógica de pensamento
diferente se torne realidade. 
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