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RESUMO: O objetivo deste artigo é descrever o trabalho da 

equipe Café-com-Byte Dance Júnior I, da Escola Estadual 

“Afonso Pena Júnior”, São Tiago, em sua apresentação para 

o desafio proposto na Competição Brasileira de Robótica – 

CBR 2011 [1], mostrando as decisões de projeto e as 

estratégias utilizadas na construção e programação do robô 

de dança. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A equipe Café-com-Byte Dance Júnior I é formada por alunos 

do Ensino Fundamental II (7º e 8º anos), que têm como 

interesse aprender, aperfeiçoar e ampliar os conhecimentos na 

área de robótica. Além disso, pretende também participar do 

desafio da Robocup Dance 2011.  

 

Com atividades iniciadas no primeiro semestre de 2011, a 

equipe vem buscando conhecimentos na área de robótica e 

estratégias para a construção e programação de um robô, 

capaz de dançar ao som de uma música.  

 

A Competição Brasileira de Robótica 2011 será a primeira 

competição prática que a equipe participará, sendo a dança de 

robôs a categoria escolhida pela equipe. 

 

Ao longo de todo o processo, a equipe encontrou alguns 

desafios, entre eles podemos citar o primeiro contato com a 

robótica e a programação de computadores. 

 

 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  
 

 O robô foi construído utilizando o kit de robótica educacional 

LEGO Mindstorms NXT [2], composto por um bloco 

programável, motores com sensores internos de rotação, 

sensores de luz, toque, ultrassom e som, além de engrenagens, 

rodas, vigas, eixos, entre outros.  

2.1 Projeto de Robô  
 

Para projetar o robô, a equipe preocupou em identificar as 

características principais que o robô precisaria para cumprir o 

desafio proposto: um ou vários robôs deverão apresentar uma 

dança ao som de uma música, levando em consideração o seu 

movimento, a sua aparência visual, a coreografia e a 

capacidade de entretenimento da plateia.  

 

A equipe construiu um robô para representar uma coreografia 

de Hip Hop. Foram empregados braços, rodas como pernas, 

fazendo movimentos giratórios, indo para frente, para trás, 

para os lados e movimentando também certas partes do corpo, 

como por exemplo, a cabeça. Todos os movimentos foram 

baseados no ritmo da música.  

2.2 Estrutura do Robô  
 

No robô construído, utilizamos o bloco programável NXT, 

que é comparado a um cérebro. Ele recebe as informações dos 

sensores e para cada informação recebida, o robô faz 

determinada ação de acordo com o que foi programado. 

 

Foram utilizados três motores, três sensores de rotação 

embutidos nos motores, que garantem a movimentação dos 

elementos estruturais do robô. Dois dos motores foram usados 

na movimentação inferior: um para a roda esquerda e outro 

para a direita. Um outro foi destinado à movimentação dos 

braços e cabeça. 
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Além dos motores, foram conectados ao robô dois sensores de 

luz a fim de garantir o reconhecimento da área delimitada para 

a dança, não podendo ser ultrapassada. 

 

Para a sincronização de alguns movimentos do robô com a 

música, usamos um sensor de som.  

 

Na montagem foram empregadas várias outras peças do kit, e 

uma roda boba, não comandada por motor, com a finalidade 

de manter o equilíbrio e facilitar os movimentos sincronizados 

com a música.  

2.3 Programação do Robô 
 

A linguagem de programação escolhida pela equipe foi o 

NXT-G. Por apresentar facilidade na programação, constituir 

em um ambiente gráfico e pelo fato de a equipe estar mais 

familiarizada com esta linguagem, esta atendeu as exigências 

quanto ao prazo que a equipe tinha para concretizar todo o 

projeto. 

2.4 Coreografia 
 

Cientes da relevância do movimento, coreografia e aparência 

visual do robô na competição Brasileira de Robótica, a equipe 

se dedicou bastante na criação da coreografia e do figurino, 

preocupando-se sempre com o entretenimento da platéia.  

 

Para a competição mencionada, utilizamos a música “Rap 

consciente” de autoria e interpretação de dois ex-alunos de 

nossa escola, Maxsuel Sebastião Inácio Pinto e Eduardo 

Evangelista de Sousa. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

De uma maneira geral, pode-se considerar que as atividades 

realizadas durante o desenvolvimento desse projeto de 

robótica, possibilitaram um grande aprendizado, a interação 

entre os membros da equipe e a vontade de aperfeiçoar 

sempre, superando grandes desafios. 

 

Foram muitas as dificuldades encontradas, como por exemplo, 

os erros nas programações e nas construções do robô. 

Contudo, com muita criatividade e espírito de equipe, 

tentamos sempre buscar soluções para nossos problemas.  

 

Com a participação da equipe na Competição Brasileira de 

Robótica 2011, esperamos que possamos interagir com outras 

equipes para a troca de experiências, obtendo assim um maior 

aprendizado na área de robótica.  
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