
Temporada 2019 
Modalidades KIDS 2, MIDDLE 1 e 2 e HIGH 

Tema: Água para o Desenvolvimento Sustentável 

Página 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Orientação para realização da pesquisa 

Versão 02/2019 
 

Categorias Kids 2, Middle 1, Middle 2 e High 



Temporada 2019 
Modalidades KIDS 2, MIDDLE 1 e 2 e HIGH 

Tema: Água para o Desenvolvimento Sustentável 

Página 2 
 

Introdução: 
 

Texto de autoria da Profa. Wanda Camargo, 
educadora e assessora da presidência do 
Complexo de Ensino Superior do Brasil – UniBrasil. 
Autorizado pela autora ao TBR 2919 a publicação 
na íntegra. 

 
Nosso país sempre teve políticas econômicas e industriais baseadas na abundante fonte de 
recursos naturais, diversidade da fauna e flora, recursos hídricos e minerais na extensa 
dimensão territorial (capital natural), assim como grande disponibilidade de mão de obra 
(capital intelectual e social). 
 
Acreditávamos que, com a possível exceção de algumas zonas áridas no Nordeste, teríamos 
água para tudo e para sempre. O crescimento populacional e a concentração da população 
em áreas urbanas, o desmatamento, industrialização, consumismo, poluição, somados às 
mudanças climáticas, desfizeram nossa ilusão. Como exemplo, no Brasil o consumo per 
capita é de 187 litros por dia, e apenas para a produção de 1 quilo de carne bovina são 
necessários 15 mil litros de água, aproximadamente 3.5 mil litros para 1 quilo de carne de 
frango.  Uma calça jeans demanda 15 mil, uma camiseta 3,5 mil e um quilo de milho 
consome para sua produção 900 litros de água. 
 
Desde o ano passado temos recebido notícias alarmantes do Sudeste. Os reservatórios de 
água, principalmente os que abastecem a região metropolitana de São Paulo, atingiram 
cotas abaixo dos níveis de segurança, e os mesmos supostos gestores que fingiram ignorar a 
realidade por mais de um ano ainda hesitam em reconhecer a seriedade da situação. Com as 
chuvas de verão houve algum alívio, mas não o suficiente para justificar declarações 
ufanistas e irresponsáveis, existe ainda o risco de racionamento de água ou, como preferem 
dizer alguns: rodízio. Racionamento, ainda que não seja do agrado de ninguém, é um recurso 
extremo quando água, alimentos, energia, se tornam escassos demais e a distribuição 
contida permite algum controle sobre a demanda, induzindo os consumidores a economizar, 
com sacrifício e também benefício de todos. 
 
Nós brasileiros temos o privilégio de contar com um grande potencial hídrico (12% da água 
potável do mundo), mas sua exploração demanda conhecimento, tecnologia, energia e 
preservação das matas ciliares em torno dos rios, já que estes estão assoreados e poluídos.  
 
Uma parte da região sul de nosso país está sobre uma das maiores reservas mundiais de 
água subterrânea, o chamado Sistema Aquífero Guarani, que se espalha em mais de um 
milhão de quilômetros quadrados, com potencial em volume d’água para suprir o mundo 
inteiro por muitos anos. Mas nem tudo é simples, grande parte dessa água encontra-se em 
profundidades que chegam a mais de mil metros, demandando técnicas de exploração 
assemelhadas às utilizadas para petróleo; em vários locais a água não é própria para 
consumo por apresentar excesso de sais minerais, necessitando de tratamento caro demais; 
e o aquífero não é homogêneo, tem descontinuidades. 
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Como a disponibilidade hídrica mundial de água com fácil acesso - lagos e rios - representa 
apenas 0,3% do total do volume de água existente no planeta, vivemos a escassez de água 
doce para consumo, indústrias e irrigação, e já se travam guerras pelo seu controle; as 
próximas décadas serão marcadas pela necessidade cada vez maior de uso racional, reuso, 
busca de novas fontes. 
 
Um empreendimento é dito sustentável se gerar mais recursos do que os que forem 
aplicados nele, e se mantiver essa condição ao longo do tempo, sem impactar 
negativamente aspectos sociais, ambientais, econômicos e culturais.  Para o 
desenvolvimento sustentável é indispensável a preservação ambiental de rios, diminuindo 
o prejuízo econômico da escassez de água, e repensar a cultura do desperdício. 
 
A preocupação, tanto no plano pessoal quanto empresarial, da pegada hídrica, ou seja, o 
volume total de água doce utilizado para produzir os bens e serviços consumidos, poderá 
reduzir lavagens de carro, calçadas e outras práticas domésticas. Empresas que não se 
preocupem apenas com o imediatismo de custo e benefício poderiam adotar boas práticas 
de reuso da água, dirigentes governamentais tornarem-se mais eficazes na proteção das 
bacias hidrográficas, e na adoção de medidas pragmáticas de contenção de consumo. 
 
Melhorar a forma de usar a água envolve algo muito mais sério que um lucro ou conforto 
imediato, é a garantia do desenvolvimento com perspectivas melhores para as próximas 
gerações. 
 

Fevereiro de 2019  
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Para o TBR 2019: 
 
A cada ano os temas do TBR tem sido mais e mais motivadores. 
 
Sempre o TBR buscou adotar os temas definidos pela UNESCO dada a sua relevância social e 
mundial. Neste ano de 2019 não foi diferente... 
 
O tema Água para o desenvolvimento sustentável é sempre relevante, pois como já é sabido, 
a água pode se tornar, muito breve, um item escasso, se a população mundial não agir de 
forma consciente e responsável em seu uso e conservação. 
 
Assim, buscando orientar melhor as equipes e consequentemente os seus trabalhos 
definimos assim os subtemas para cada modalidade TBR: 
 

Tema Central Modalidade Faixa Etária Atribuição 

Água para o 
desenvolvimento 

sustentável 

KIDS 2 7 a 9 anos 

Identificar um problema relacionado a 
coleta e tratamento adequado a água 
para uso humano e propor uma solução 
inovadora. 

MIDDLE 1 9 a 12 anos 

Identificar um problema relacionado a 
coleta e conservação adequada a água 
para uso industrial e propor uma solução 
inovadora. 

MIDDLE 2 12 a 15 anos 

Identificar um problema relacionado ao 
armazenamento e conservação adequado 
a água para uso animal e propor uma 
solução inovadora. 

HIGH 15 a 19 anos 

Identificar um problema relacionado ao 
desperdício da água utilizada para uso 
humano, industrial ou animal e propor 
uma solução inovadora. 

 
Observe então, que para cada modalidade TBR foram definidas atribuições que serão os 
reais norteadores do trabalho a realizar no Mérito Científico em cada uma das modalidades. 
A equipe deverá localizar uma situação problema relevante a sua comunidade, cidade, 
estado, país ou mesmo para o mundo, investiga-la segundo o Manual de Elaboração de 
Trabalhos ao Mérito Científico e apresentar uma solução inovadora ao problema abordado. 
 
Logotipo da Temporada 2019 
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Importante considerar que a solução proposta não precisa ser exequível, ou seja, pode-se 
apresentar solução que por indisponibilidade atual de tecnologias, recursos materiais e/ou 
financeiros ou mesmo humanos impeça sua implantação. 
 
Uma questão a que vale sempre observar está alinhada ao fato de que temos observado ao 
longo dos anos que as equipes têm apresentado soluções fantásticas aos problemas 
abordados, o que para nós da organização é motivo de muito orgulho e satisfação. 
 
Em adição aos excelentes resultados colhidos, queremos propor, pois cremos que a equipe 
poderia propor também uma palestra, de até 20 minutos de duração, sobre sua proposta de 
solução a pesquisa realizada. A organização do TBR, diante de eventuais propostas, 
designará espaço e tempo durante as Regionais e a final Nacional para que a equipe que se 
candidatar possa fazer sua apresentação. Se todas as equipes de um dado evento Regional 
ou mesmo do Nacional optarem pela apresentação, a organização fará, por meio de critérios 
próprios da Comissão de Avaliação, a seleção daqueles trabalhos que serão apresentados. 
 
A palestra não influenciará na avaliação da equipe no Mérito Científico, Organização & 
Método, Tecnologia & Engenharia e/ou Desafios Práticos, ela será entendida como uma 
oportunidade de agregar ainda mais valor ao aprendizado dos integrantes da equipe. 
 
É facultado aos organizadores das Regionais ou mesmo do Nacional conferirem uma 
premiação às equipes palestrantes. Isto não configura uma obrigação dos organizadores, 
mas uma ação deliberada por eles. 
 
Importante observar que a Comissão de Avaliação é composta por sete membros, dois 
membros da R2E e cinco Representantes Regionais do TBR, e é uma das comissões criadas 
pela R2E para, não somente definir as Regras e Normas para a temporada, bem como para 
dirimir eventuais questionamentos sobre Regras e Normas, antes e/ou durante qualquer 
evento Regional ou Nacional. No evento não será necessária a presença dos sete membros, 
mas no mínimo três, que elegerão, por decisão colegiada, o entendimento final sobre as 
eventuais discrepâncias das Regras e Normas ou mesmo sobre eventuais discordâncias da 
equipe em qualquer ambiente do evento – Mérito Científico, Organização & Método, 
Tecnologia & Engenharia, Desafios Práticos ou mesmo no ambiente comum do evento. 
 
Por fim, lembramos que as equipes precisam entregar seus trabalhos conforme as Normas e 
Regras definidas pelo TBR e disponível no site www.torneiobrasilderobotica.com.br  
 
O quadro a seguir sintetiza as disposições TBR constantes nos documentos a serem 
acessados no site indicado anteriormente: 
 
 
 
 
 

http://www.torneiobrasilderobotica.com.br/
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Modalidade Formatação do Trabalho 

KIDS 
Os resultados dos trabalhos deverão ser apresentados respeitadas as condições 
dadas pela ABNT e pelas Normas e Regras TBR, traduzidas no Manual de 
Elaboração de Trabalho ao Mérito Científico. 

MIDDLE 
Os resultados dos trabalhos deverão ser apresentados respeitadas as condições 
dadas pela ABNT e pelas Normas e Regras TBR, traduzidas no Manual de 
Elaboração de Trabalho ao Mérito Científico. 

HIGH 
Os resultados dos trabalhos deverão ser apresentados respeitadas as condições 
dadas pela ABNT e pelas Normas e Regras TBR, traduzidas no Manual de 
Elaboração de Trabalho ao Mérito Científico. 

 
Recomendamos fortemente que as equipes leiam as Regras e Normas TBR. O acesso a todos 
os documentos é livre pelo site do TBR, incluindo acesso aos formulários de avaliação de 
cada quesito. 
 
A não observação as Normas e Regras enquadra-se como infração e implica na 
desqualificação do trabalho apresentado ou mesmo da equipe a depender da infração 
cometida. 
 
Diante de dúvidas use os canais de comunicação com o TBR disponíveis no site e suas 
dúvidas serão inseridas no FAQ propiciando a todas as equipes o acesso a dúvida e a 
resposta a ela. Isto torna o TBR ainda mais equânime e reduz as possibilidades de 
interpretação equivocada por parte da equipe. 
 

TBR 2019. 
 


