
         Anais da Mostra Nacional de Robótica - MNR 2018 
 

Ensino Fundamental, Médio e Técnico 

 

001 | Página 

NUTRIEBOT                                                                                 

Igor Lagêdo, Felipe Almeida e Arthur  Fidney  

Verônica da Silva Melo  

E-mail Tutor, veronica.melo@prof.colegioeximius.com.br 

COLÉGIO EXIMIUS – RECIFE -  PE  

 

 

Categoria: ARTIGO BÁSICO 

 

 

 Resumo: A adoção de hábitos de vida cada vez mais sedentários  

pela maioria da população vem refletindo em questões que 

 atingem meninos e meninas desde cedo: o sobrepeso e os  

distúrbios alimentares. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro 

 de Geografia e Estatística) mostram que hoje o  

excesso de peso já um problema maior que a desnutrição no País.

Propósito: Auxiliar as pessoas com a dieta 

Inspirado: Alimentador de Peixes automático 

Materiais: Lego Mindstorms 

Palavras Chaves: Nutrição, robótica, medidas, alimentação, 

app e lego. 

Abstract: The adoption of increasingly sedentary living 
habits 
majority of the population has been reflecting on issues 
that 
 reach boys and girls from an early age: overweight and 
eating disorders. Data from IBGE (Brazilian Institute of 
 Geography and Statistics) show that today the 
excess of weight already a bigger problem than the 
malnutrition in the Country. 
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Introdução: Esse robô que os alunos Igor, Arthur e Felipe 

fizeram foram para ajustar o consumo de comida desnecessária 

para humanidade. O robô funciona como um alimentador de 

peixes. A nutricionista manda as informações necessárias e o 

robô separa ela em um prato com as medidas certas. 

 

1.1 Mecânica 

Teremos uma maquete de isopor e nosso projeto será todo 

construído com Ledo e alguns materiais de sucata. 

1.2 Programação 
 

Estamos planejando 

 

2 O TRABALHO PROPOSTO  
3 O robô tem o propósito de auxiliar as pessoas em suas 

dietas com um app onde nutricionistas mandam a 

quantidade  de massa ou a unidade do alimento e ele 

poderia ficar em restaurantes e escolas. 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Nós utilizamos  lego e um alimentador de peixes automático 

para a construção do robô. 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Então baseado na ideia do nosso robô vimos que os problemas 

sociais eram grandes com pessoas que não conseguiam fazer 

uma dieta (pessoas acima do peso) e começamos. 

 

Foto do robô 

 

6 CONCLUSÕES 
7 Em andamento 

 

 

001 | Página 



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

HTTPS://IDEC.ORG.BR/CONSULTAS/DICAS-E-
DIREITOS/A-IMPORTANCIA-DA-ALIMENTACAO-
SAUDAVEL-DESDE-
CEDO?GCLID=CJ0KCQJWLQLDBRCKARISAPXTGAW

9FTD377U0WGI0B2BX6MXFZFCTAZG2RZXJNME7NN

LGGO7GLFM3YBOAAMXPEALW_WCB 

HTTP://WWW.AQUARIUSHOBBY.COM.BR/AQUARISM

O-AGUA-DOCE/AQUARIO-ALIMENTADOR-
AUTOMATICO-PEIXES.HTML 

HTTPS://WWW.DIETAESAUDE.COM.BR/DIETAS/ALIME

NTOS?Q=OVO 

HTTPS://WWW.YAZIO.COM/PT/ALIMENTOS 

HTTP://G1.GLOBO.COM/SP/PRESIDENTE-PRUDENTE-
REGIAO/BLOG/NUTRICAO-PRATICA/POST/LEIS-DA-
ALIMENTACAO.HTML 

 

 

https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/a-importancia-da-alimentacao-saudavel-desde-cedo?gclid=Cj0KCQjwlqLdBRCKARIsAPxTGaW9FTD377U0WGi0b2bx6mxFzFctazG2rzxjNme7NNlGGo7Glfm3yBoaAmXPEALw_wcB
https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/a-importancia-da-alimentacao-saudavel-desde-cedo?gclid=Cj0KCQjwlqLdBRCKARIsAPxTGaW9FTD377U0WGi0b2bx6mxFzFctazG2rzxjNme7NNlGGo7Glfm3yBoaAmXPEALw_wcB
https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/a-importancia-da-alimentacao-saudavel-desde-cedo?gclid=Cj0KCQjwlqLdBRCKARIsAPxTGaW9FTD377U0WGi0b2bx6mxFzFctazG2rzxjNme7NNlGGo7Glfm3yBoaAmXPEALw_wcB
https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/a-importancia-da-alimentacao-saudavel-desde-cedo?gclid=Cj0KCQjwlqLdBRCKARIsAPxTGaW9FTD377U0WGi0b2bx6mxFzFctazG2rzxjNme7NNlGGo7Glfm3yBoaAmXPEALw_wcB
https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/a-importancia-da-alimentacao-saudavel-desde-cedo?gclid=Cj0KCQjwlqLdBRCKARIsAPxTGaW9FTD377U0WGi0b2bx6mxFzFctazG2rzxjNme7NNlGGo7Glfm3yBoaAmXPEALw_wcB
https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/a-importancia-da-alimentacao-saudavel-desde-cedo?gclid=Cj0KCQjwlqLdBRCKARIsAPxTGaW9FTD377U0WGi0b2bx6mxFzFctazG2rzxjNme7NNlGGo7Glfm3yBoaAmXPEALw_wcB
http://www.aquariushobby.com.br/aquarismo-agua-doce/aquario-alimentador-automatico-peixes.html
http://www.aquariushobby.com.br/aquarismo-agua-doce/aquario-alimentador-automatico-peixes.html
http://www.aquariushobby.com.br/aquarismo-agua-doce/aquario-alimentador-automatico-peixes.html
https://www.dietaesaude.com.br/dietas/alimentos?q=ovo
https://www.dietaesaude.com.br/dietas/alimentos?q=ovo
https://www.yazio.com/pt/alimentos
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/blog/nutricao-pratica/post/leis-da-alimentacao.html
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/blog/nutricao-pratica/post/leis-da-alimentacao.html
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/blog/nutricao-pratica/post/leis-da-alimentacao.html

