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DÊ SEU VOTO MÉDIA: 4,3

Apresentado na Campus Party primeiro robô livre do
mundo

Fabiana Parajara

SÃO PAULO - O primeiro robô humanóide feito com tecnologias livre foi apresentado ao mundo na
noite deste sábado na Campus Party. O CP01 foi construído apenas com softwares abertos (como o
Linux, por exemplo) e ainda precisa de acabamentos. Quando estiver completamente pronto terá quase
1,80 metro e pesará cerca de 40 quilos. Quem quiser e entender muito de softwares abertos pode montar
um em casa, já que todo o projeto do CP01 está disponível na Internet, no site
www.theopenrobotproject.org.

De acordo com Alexandre Simões, professor de robótica da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp),
a finalização do robô contará com a colaboração de programadores, designers e engenheiros mecânicos e
elétricos de todo o mundo, que poderão usar o projeto básico, disponível na rede, para aperfeiçoar a
máquina.

Na noite de sábado, quando foi mostrado ao público, o CP01, que possui cabeça, tronco e braços,
acendeu os olhos, leu (por reconhecimento de letras), moveu a cabeça e identificou rostos. A equipe
responsável pelo projeto sai da Campus Party neste domingo com a missão de terminar as pernas do robô
e o sistema de locomoção.

A próxima apresentação do CP01 será em junho, em Porto Alegre, no Fórum Internacional de Software
Livre, quando estará mais completo.

Links patrocinados

Bolsas Curso Etapa 2009
Prepare-se no Extensivo 2009 Exame de Bolsas -inscreva-se
www.etapa.com.br

Paisagismo e Jardinagem
Jardins Personalizados! Solicite Orçamento 11 2994-5000.
www.ritaortega.com.br
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