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Cinco alunos, um professor 
e uma bota magnética capaz 
de deixar um astronauta firme 
no chão, em meio à falta de 
gravidade, durante uma mis-
são espacial. É esse projeto, 
dos alunos Eduardo Mamede, 
Isabel Bueno, Iasmin Natalia, 
Jonathan Alves, Leonardo Ra-
fael, orientados pelo professor 
João Víctor Laurindo Dantas, 
da Escola Sesi Cambona, leva-
rão ao Torneio Sesi de Robóti-
ca FIRST® LEGO®, no Rio de 
Janeiro, entre os dias 15 e 17 
próximos. A competição ex-
plora a temática espacial. 

Outras três equipes das Es-
colas Sesi/Senai de Alagoas 
estarão participando da com-
petição. A Robocamb, da Es-
cola Sesi Cambona, por exem-
plo, se empenhou em criar um 
projeto para solucionar um dos 
dez problemas mais comuns 
em viagens para o espaço, de 
acordo com a Administração 
Nacional da Aeronáutica e Es-
paço, agência do governo dos 
Estados Unidos responsável 
pela pesquisa e desenvolvi-
mento de tecnologias e progra-
mas de exploração espacial, a 
conhecida NASA. 

Trata-se de uma barreira 
protetora contra os raios in-
terespaciais de alto nível de 
radiação que prejudicam os 
astronautas no espaço. O 
projeto foi validado por vários 
profissionais, entre eles o mi-
nistro da Ciência, Tecnologia e 
Comunicações, o astronauta 
Marcos Pontes.

Já a Roboben, da Escola 
Sesi Senai do Benedito Ben-
tes, desenvolveu uma calça 

com eletroestimulação para 
prevenir a diminuição dos 
músculos das pernas em as-
tronautas. Segundo a Nasa, 
entre os problemas enfrenta-
dos por eles durante missões 
espaciais, está a atrofia mus-
cular, ocasionada pela baixa 
circulação de sangue nos 
membros inferiores. Os alunos 
apresentaram o projeto para a 
pesquisadora Thais Russoma-
no, referência internacional 
em medicina espacial. 

Para Leonardo Rafael, de 
16 anos, o torneio vai lhe per-
mitir, e aos demais competido-
res, novas oportunidades de 
conhecimento e crescimento 
profissional e pessoal. “Pude 
explorar minhas habilida-
des e conhecer algumas que 
nem sabia que tinha, como a 
questão da criatividade, apre-
sentação, inovação, trabalhar 
com metodologia científica 
no cotidiano virou normal pra 
mim, fazendo projeto ou TCC, 
ou seja, coisas que a gente só 
iria ver na graduação, estamos 
vendo no ensino médio”, afir-
ma o aluno do Sesi.

First Tech Challenge – A 
equipe FTCamb, da Escola 
Sesi Cambona, fecha o agru-
pamento das escolas de Ala-
goas e será pioneira em um 
novo torneio. Nesta modalida-
de, os competidores são desa-
fiados a desenhar, programar 
e construir robôs capazes de 
realizar tarefas nos mesmos 
moldes do First Lego, só que, 
desta vez, eles devem criar 
máquinas e circuitos com os 
mesmos equipamentos utiliza-
dos por grandes engenheiros. 

Escolas Sesi/Senai de Alagoas 
disputam torneio nacional de Robótica

Equipe Cambtec criou bota magnética para auxiliar astronautas

Roboben investiu em eletroestimualção

Robocamb: proteção contra raios interespaciais


