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Internautas ajudam a construir robô 'Frankenstein' na
Campus Party
Projeto brasileiro leva conceitos colaborativos de software livre à robótica. 
Evento tem robôs de sucata e oficinas para programação de máquinas.

 

 
A área de robótica do evento de tecnologia Campus Party, em São
Paulo, exibe iniciativas dos mais variados tipos. Elas vão desde um robô
“aberto” -- que utiliza o conceito colaborativo do software livre -- a
humanóides feitos com sucata, passando por máquinas “fofinhas” já
disponíveis comercialmente e carrinhos inteligentes programados pelos
participantes do encontro. A Campus Party é realizada no Centro de
Convenções Imigrantes até domingo (25) e tem um espaço de acesso
gratuito ao público.  
  
Veja a cobertura completa da Campus Party Brasil
 
Confira a galeria de fotos do evento  
 
Ainda em construção, o robô aberto -- chamado oficialmente de CP01,
sendo que as letras fazem uma homenagem ao evento -- será
apresentado aos participantes da Campus Party no sábado (24). Seu
novo visual poderá ser sugerido pelos próprios “campuseiros” e suas
peças (coluna e ombro, por exemplo) ainda estão espalhadas pelo
estande do projeto The Open Robot Project (Torp). A máquina, que por

enquanto não terá pernas, adota estrutura de alumínio e revestimento de resina.
 
A iniciativa com base na internet foi criada por um grupo de pesquisadores brasileiros que pretende levar para a robótica os
conceitos já existentes no universo do software livre.  
 

“O projeto é pioneiro em todo o mundo e totalmente baseado na colaboração on-line. Com
ele, queremos acelerar o compartilhamento de informações sobre robótica no Brasil,
contribuindo para o avanço da área”, afirmou ao G1 Jackson Matsuura, que faz parte do
comitê gestor do projeto, coordena o setor de robótica na Campus Party e também dá aulas
de sistemas e controle no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). 

A primeira versão do robô aberto, explica Matsuura, será 100% brasileira. É possível que isso
mude nas próximas gerações, pois as novas máquinas aceitarão colaborações de todas as
partes do mundo. “O voluntário não precisa entender tudo sobre robótica. Ele pode ser bom
em uma determinada área, como programação. Outro especialista, por sua vez, pode
contribuir com a parte mecânica”, afirmou o coordenador. Dessa forma, Matsuura acredita
que o projeto aproximará a robótica de muitos especialistas ainda distantes desta área.
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Imagem conceitual do CP01.
‘Campuseiros’ poderão sugerir
novo visual da máquina. (Foto:
Divulgação )

Coordenadores e colaboradores do projeto Torp finalizam o projeto na Campus Party. Primeiro humanóide
ligado à iniciativa ainda está sendo montado e será apresentado no sábado. (Foto: Juliana Carpanez/G1)

 

Entretenimento

Pelos corredores do Centro de Exposições Imigrantes, Sérgio Costa controla três robôs que ele mesmo construiu com sucata –
uma das máquinas, por exemplo, tem cabeça de rádio. Dono da empresa de robótica Symphony, Costa “pilota” suas
invenções com controles de aeromodelismo modificados. 
 

Máquinas criadas por Sérgio Costa têm estrutura de sucata. Ele aluga os robôs para eventos por valores
que vão de R$ 500 a R$ 1 mil a diária. (Foto: Juliana Carpanez/G1)

http://www.symphony.com.br/
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Os robôs são alugados para eventos por diárias de R$ 500 a R$ 1 mil e, como parte de uma das oficinas da Campus Party,
Costa propôs que os campuseiros também utilizassem sucata para criar máquinas inteligentes. O resultado da iniciativa, da
qual participam 90 pessoas divididas em 13 grupos, será apresentado no próximo sábado.
 

Rádio velho ganha nova função ao virar cabeça de robô. (Foto: Juliana Carpanez/G1)

Em outras oficinas, os “campuseiros” podem fazer a programação usando kits de robótica emprestados por empresas parceiras
do evento. Nesta quarta-feira (21), por exemplo, oito grupos de cinco pessoas tinham de fazer um carrinho andar sobre uma
superfície preta de cartolina, passando por trechos coloridos. Seguindo uma trilha branca, as máquinas deveriam fazer
passagens pelas cores azul, verde e vermelha, nesta sequência.
 

Carrinho programado por ‘campuseiros’ tinha de andar sobre a trilha branca e fazer paradas nos quadrados
coloridos. (Foto: Juliana Carpanez/G1)

Um atrativo que deve agradar até os menos fãs de robótica são máquinas já disponíveis comercialmente e levadas ao evento
por participantes da Campus Party – o objetivo é fazer com que esses produtos atraiam o interesse do público em geral. Entre
as alternativas “fofinhas” estão um personagem do filme “Wall.e”, um dinossauro Pleo (que imita o comportamento de um
animal de estimação) e um robô esportista.
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Jackson Matsuura, coordenador da área de robótica da Campus Party, interage com o dinossauro Pleo,
que imita as ações de um bicho de estimação. Evento também tem o personagem do filme ‘Wall.e’ e um
robô atleta, que não desgruda da bola. (Foto: Juliana Carpanez/G1)
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