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Mais uma vez, Guimarães acolhe o Festival Nacional da Robótica 2012, que começou na
quarta-feira, dia 11 e prolonga-se até domingo, dia 15 de Abril. O Pavilhão Multiusos, anfitrião
da atividade, conta com a presença de escolas secundárias, universidades e ainda algumas
equipas privadas e clubes de robótica que participarão no festival.

  

Somando cerca de 500 participantes, distribuídos por 121 equipas, o Festival Nacional da
Robótica é organizado localmente pela Universidade do Minho (UM) e pela Soluções de
Automação em Robótica (SAR). Fernando Ribeiro, professor do Departamento de Electrónica
Industrial da UM e um dos coordenadores da iniciativa, explica que a maioria dos participantes
vêm de escolas profissionais, secundárias e até básicas.

  

   "Isto é um evento que não dá lucro. O objetivo é promover a ciência e a tecnologia,
não é fazer dinheiro", corrobora o professor. É num contexto de crise económica que as
principais dificuldades que se fazem sentir neste evento são a nível monetário: 
"O dinheiro que recebemos não dá para cobrir tudo. Conseguimos alguns recursos
financeiros de outros projetos e reunimos assim verbas suficientes para organizar o
evento. Claro que se tivéssemos mais dinheiro, as condições seriam melhores, mas isto
foi o possível para o dinheiro que se tem".
Elogiando as condições proporcionadas pelo Pavilhão Multiusos, Fernando Ribeiro acredita
que, este ano,
"o espaço é mais nobre, as facilidades são extremas e tem todas as condições
necessárias, salas de imprensa, bancadas, etc."
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  Ao contrário da Robot Party, "neste festival os concorrentes trazem o robot já pronto e
aqui só o põem em competição. Apesar de também haver demonstrações, quem vem
para cá é para competir com outras equipas",  conclui o
professor.

  

  O evento, que tem entrada gratuita, conta com sete ligas: Futebol Robótico Médio, Condução
Autónoma, Robot@Factory, Dança Júnior, FreeBots, Busca e Salvamento Júnior e Futebol
Robótico Júnior.

  

  Nelson Rodrigues, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), incorpora
uma equipa que apresenta um robot vigilante, na liga FreeBots: "É a nossa primeira vez, e do
robot também."  O estudante
explica que este projeto, com mais de um ano, tem como objetivo a monitorização de espaços,
sendo que o caso de estudo são parques de estacionamento. 
"Funciona com ausência total de luz, devido às câmaras térmicas que possui. Tem um
conjunto de sensores de posicionamento. Caso algum dos sensores dispare, é alertado
um monitor que está numa estação remota para tomar nota de alguma ocorrência",
explica o estudante. Este robot tem ainda outra vertente, 
"que é o reconhecimento de matrículas: no caso do parque de estacionamento,
consegue reconhecer matrículas e retirar os caracteres para armazenar numa base de
dados"
, conclui Nelson Rodrigues.

  

  Também a equipa CAMBADA, da Universidade de Aveiro e penta campeões nacionais,
marcaram presença no Festival Nacional da Robótica. Participando desde 2004, João Silva,
membro da equipa, confessa que o principal objetivo é testar o trabalho que foi desenvolvido
ao longo dos últimos meses: "Temos o objetivo de ser campeões mas o principal é
melhorar os robots."  Pretendo fazer "o máximo de melhorias"
o estudante refere que, com estes robots, quer contribuir para 
"promover a área da robótica"
. Com os olhos postos na RoboCup Mundial, João Silva não esconde o desejo de ficar em
primeiro lugar: "
Temos ficado em 3.º lugar no mundial nos últimos 3 anos e em 2008 ficamos em 1.º
lugar. Seria bom ficarmos em primeiro. Não será fácil, mas não ficamos extremamente
desapontados se o conseguirmos, uma vez que o que nos move é fazer um bom
trabalho"
. Somando horas de trabalho, o estudante explica que 
"o trabalho desenvolvido já se mede em anos!".
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  O evento, que conta com a colaboração voluntária de cerca de 70 pessoas – maioritariamente
estudantes -, tem como mascote o Rogui, um robot. Os prémios serão distribuídos aos
laureados às 16h de domingo, último dia do Festival Nacional da Robótica. Também o dia de
Sábado ficará marcado por uma sessão solene ao meio dia.

  

Rita Vilaça
Tiago Dias
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