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Definição:  “Energia” 
 

Segundo o dicionário a palavra Energia
é trabalho. Na Física, Energia está associada à capacidade de qualquer corpo produzir 
trabalho, ação ou movimento.
O primeiro princípio da Termodinâmica diz que a energia não pode ser criada, mas apenas 
transformada e cada uma capaz de provocar fenômenos det
sistemas físicos. 
Há diferentes formas de energia:
 

• elétrica: usinas elétricas e termelétricas;

• nuclear: 
o usinas termonucleares.

• calorífica: 
o madeira; 
o carvão mineral;
o álcool; 
o petróleo, entre outras.

• solar: fornecida pelo sol;

• mecânica: 
o a eólica produzidas por moinho de vento;
o a energia obtida por motores que utilizam combustíveis diversos; e
o a produzida por motores elétricos.

• química: 
o baterias; 
o pilhas; 

• muscular: 
o ser humano;
o animal. 

 

É curioso como ao mencionarmos simplesmente a

palavras como eletricidade e seus benefícios no cotidiano, usina hidroelétrica, gigantescas 

hélices movidas ao vento, uma bateria (pilha) que alimenta um aparelho qualquer, etc.

É curioso como ao falarmos sobre energia qua

luz solar responsável direta, por exemplo, pela 

terra. 

Os raios infravermelhos nos dão o calor de que necessitamos para viver, enquanto a luz 

visível é a parte do espectro que nossos olhos precisam para enxergar e que também regula 

nosso ritmo biológico chamado circadiano.

podem ser afetados pela luz visível; a privação de luz solar pode 

em nossa sensação de bem
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Segundo o dicionário a palavra Energia advém do grego "ergos", cujo significado original 
Na Física, Energia está associada à capacidade de qualquer corpo produzir 

trabalho, ação ou movimento. 
O primeiro princípio da Termodinâmica diz que a energia não pode ser criada, mas apenas 
transformada e cada uma capaz de provocar fenômenos determinados e característicos nos 

Há diferentes formas de energia: 

usinas elétricas e termelétricas; 

usinas termonucleares. 

carvão mineral; 

petróleo, entre outras. 

fornecida pelo sol; 

a eólica produzidas por moinho de vento; 
a energia obtida por motores que utilizam combustíveis diversos; e
a produzida por motores elétricos. 

ser humano; 

É curioso como ao mencionarmos simplesmente a palavra energia, nos vem a mente 

palavras como eletricidade e seus benefícios no cotidiano, usina hidroelétrica, gigantescas 

hélices movidas ao vento, uma bateria (pilha) que alimenta um aparelho qualquer, etc.

É curioso como ao falarmos sobre energia quase ninguém se lembre da energia presente na 

luz solar responsável direta, por exemplo, pela fotossíntese energia fundamental à vida na 

Os raios infravermelhos nos dão o calor de que necessitamos para viver, enquanto a luz 

ro que nossos olhos precisam para enxergar e que também regula 

nosso ritmo biológico chamado circadiano. Nosso humor e sensação de bem

podem ser afetados pela luz visível; a privação de luz solar pode interferir no nosso humo

em nossa sensação de bem-estar, causando  o distúrbio afetivo sazonal (DAS)
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", cujo significado original 
Na Física, Energia está associada à capacidade de qualquer corpo produzir 

O primeiro princípio da Termodinâmica diz que a energia não pode ser criada, mas apenas 
erminados e característicos nos 

a energia obtida por motores que utilizam combustíveis diversos; e 

palavra energia, nos vem a mente 

palavras como eletricidade e seus benefícios no cotidiano, usina hidroelétrica, gigantescas 

hélices movidas ao vento, uma bateria (pilha) que alimenta um aparelho qualquer, etc. 

se ninguém se lembre da energia presente na 

fotossíntese energia fundamental à vida na 

Os raios infravermelhos nos dão o calor de que necessitamos para viver, enquanto a luz 

ro que nossos olhos precisam para enxergar e que também regula 

Nosso humor e sensação de bem-estar também 

interferir no nosso humor e 

distúrbio afetivo sazonal (DAS), uma espécie 
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de depressão. Por outro lado, p

vitamina D na pele, fortalecendo os ossos e evitando 

O tema Energia é, portanto, bastante amplo e não se limita a geração de energia elétrica, ou 

se ela é sustentável... vai muito além.

Para a temporada 2015 do Torneio Brasil de Robótica 

dois subtemas: 

• Energia: Luz e suas tecnologias

• Energia: Problemas e Soluções

Ao propormos esse tema aguardamos por trabalhos inovadores, inteligentes, abrangentes, 

desafiadores e, acima de tudo, que explorem a capacidade de pesquisa de nossos jovens.

 

O que tenho que fazer par

 

Modalidade Kids: 

 

Os times da modalidade KIds devem pesquisar livremente dentre as diferentes formas de 

energia, estuda-la, construir em LEGO um modelo ou maquete que ajude a equipe a explicar 

seu trabalho ao público visitante do TBR e aos jurados que visitarão seus estandes.

A equipe deve documentar o trabalho, registrando suas etapas, descrevendo seus textos 

explicativos com o rigor de respeito as normas da língua culta e mostrar capacidade de 

síntese durante a apresentação.

 

Modalidade Middle: 

 

Os times da modalidade Middle devem focar estritamente o subtema 

Soluções. 

A equipe deve:  

 

• Identificar um problema 

• Criar uma solução inovadora que 

• Realizar a pesquisa cientifica conforme as normas da ABNT

• Compartilhar o problema

• Apresentar a pesquisa no dia do torneio a uma banca de jurados;

Identifique um Problema 
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Por outro lado, pequenas quantidades de radiação UV promovem síntese de 

na pele, fortalecendo os ossos e evitando o raquitismo. 

O tema Energia é, portanto, bastante amplo e não se limita a geração de energia elétrica, ou 

se ela é sustentável... vai muito além. 

Para a temporada 2015 do Torneio Brasil de Robótica – TBR o tema central é Energia, com 

a: Luz e suas tecnologias 

Energia: Problemas e Soluções 

Ao propormos esse tema aguardamos por trabalhos inovadores, inteligentes, abrangentes, 

desafiadores e, acima de tudo, que explorem a capacidade de pesquisa de nossos jovens.

O que tenho que fazer para o Torneio Brasil de Robótica – TBR

Os times da modalidade KIds devem pesquisar livremente dentre as diferentes formas de 

la, construir em LEGO um modelo ou maquete que ajude a equipe a explicar 

visitante do TBR e aos jurados que visitarão seus estandes.

A equipe deve documentar o trabalho, registrando suas etapas, descrevendo seus textos 

explicativos com o rigor de respeito as normas da língua culta e mostrar capacidade de 

entação. 

Os times da modalidade Middle devem focar estritamente o subtema 

Identificar um problema relacionado ao tema;  

Criar uma solução inovadora que resolva ou minimize o problema 

Realizar a pesquisa cientifica conforme as normas da ABNT 

problema escolhido e sua solução com a comunidade

Apresentar a pesquisa no dia do torneio a uma banca de jurados;
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equenas quantidades de radiação UV promovem síntese de 

O tema Energia é, portanto, bastante amplo e não se limita a geração de energia elétrica, ou 

TBR o tema central é Energia, com 

Ao propormos esse tema aguardamos por trabalhos inovadores, inteligentes, abrangentes, 

desafiadores e, acima de tudo, que explorem a capacidade de pesquisa de nossos jovens. 

TBR? 

Os times da modalidade KIds devem pesquisar livremente dentre as diferentes formas de 

la, construir em LEGO um modelo ou maquete que ajude a equipe a explicar 

visitante do TBR e aos jurados que visitarão seus estandes. 

A equipe deve documentar o trabalho, registrando suas etapas, descrevendo seus textos 

explicativos com o rigor de respeito as normas da língua culta e mostrar capacidade de 

Os times da modalidade Middle devem focar estritamente o subtema Energia: Problemas e 

resolva ou minimize o problema escolhido 

a comunidade; 

Apresentar a pesquisa no dia do torneio a uma banca de jurados; 
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Pesquise sobre Energia: Problemas
um problema específico e descubra o que tem sido feito para solucioná
Durante a pesquisa em busca destes problemas, a equipe deve registrar os diversos 
problemas encontrados e justificar a escol
 
Crie uma Solução Inovadora

 
Após o estudo do problema escolhido, a equipe deverá criar uma solução inovadora ou 
aperfeiçoar alguma solução já existente, que melhore a vida da comunidade impactada, 
prevenindo ou remediando 
Verifique como sua solução poderia ser implementada e quais as condições técnicas e 
financeiras para que isso ocorra.
Quem poderia usar esta solução?
Como alguém poderia transformar sua solução em realidade?
 

Compartilhe com a comunidade

 

Após a conclusão de sua pesquisa, a equipe deve compartilhar com a comunidade, 
principalmente com aquelas que podem se beneficiar da solução.  
Dê uma palestra, crie um Blog
panfletos, crie uma musica. 
Compartilhando a sua pesquisa, você deve ensinar o publico sobre o problema pesquisado e 
a solução proposta por sua equipe. 
Leve a sua solução aos profissionais da área, principalmente aqueles que você entrevistou 
durante a realização de sua pesquisa.
 
Apresente sua Pesquisa no Torneio

 

Para apresentação de sua pesquisa, o time terá o tempo de 5 minutos. Durante o tempo de 
apresentação a equipe não será interrompida. Após o termino da apresentação os jurados 
poderão realizar perguntas sobre a pesquisa pa
Sua apresentação pode ser realizada utilizando recursos de cartazes, apresentações de 

slides, maquetes, etc. 

Não se esqueçam de demonstrar todo o processo de pesquisa para os jurados, pois o que é 

feito e não é mostrado, com certeza não será lembrado.

 

Modalidade High: 

 

Os times da modalidade High devem focar estritamente o subtema Energia: Luz e suas 

tecnologias. 

A equipe deve:  
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Energia: Problemas e Soluções e identifique problemas relacionados. Escolha 
um problema específico e descubra o que tem sido feito para solucioná
Durante a pesquisa em busca destes problemas, a equipe deve registrar os diversos 
problemas encontrados e justificar a escolha do problema a ser pesquisado.

Crie uma Solução Inovadora 

Após o estudo do problema escolhido, a equipe deverá criar uma solução inovadora ou 
aperfeiçoar alguma solução já existente, que melhore a vida da comunidade impactada, 
prevenindo ou remediando os problemas.  
Verifique como sua solução poderia ser implementada e quais as condições técnicas e 
financeiras para que isso ocorra. 
Quem poderia usar esta solução? 
Como alguém poderia transformar sua solução em realidade? 

Compartilhe com a comunidade 

ós a conclusão de sua pesquisa, a equipe deve compartilhar com a comunidade, 
principalmente com aquelas que podem se beneficiar da solução.   
Dê uma palestra, crie um Blog ou fanpage, faça uma apresentação teatral, entregue 
panfletos, crie uma musica.  

partilhando a sua pesquisa, você deve ensinar o publico sobre o problema pesquisado e 
a solução proposta por sua equipe.  
Leve a sua solução aos profissionais da área, principalmente aqueles que você entrevistou 
durante a realização de sua pesquisa. 

Apresente sua Pesquisa no Torneio 

Para apresentação de sua pesquisa, o time terá o tempo de 5 minutos. Durante o tempo de 
apresentação a equipe não será interrompida. Após o termino da apresentação os jurados 
poderão realizar perguntas sobre a pesquisa para o time ou para um integrante especifico.
Sua apresentação pode ser realizada utilizando recursos de cartazes, apresentações de 

Não se esqueçam de demonstrar todo o processo de pesquisa para os jurados, pois o que é 

ostrado, com certeza não será lembrado. 

Os times da modalidade High devem focar estritamente o subtema Energia: Luz e suas 
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e identifique problemas relacionados. Escolha 
um problema específico e descubra o que tem sido feito para solucioná-lo. 
Durante a pesquisa em busca destes problemas, a equipe deve registrar os diversos 

ha do problema a ser pesquisado. 

Após o estudo do problema escolhido, a equipe deverá criar uma solução inovadora ou 
aperfeiçoar alguma solução já existente, que melhore a vida da comunidade impactada, 

Verifique como sua solução poderia ser implementada e quais as condições técnicas e 

ós a conclusão de sua pesquisa, a equipe deve compartilhar com a comunidade, 

aça uma apresentação teatral, entregue 

partilhando a sua pesquisa, você deve ensinar o publico sobre o problema pesquisado e 

Leve a sua solução aos profissionais da área, principalmente aqueles que você entrevistou 

Para apresentação de sua pesquisa, o time terá o tempo de 5 minutos. Durante o tempo de 
apresentação a equipe não será interrompida. Após o termino da apresentação os jurados 

ra o time ou para um integrante especifico. 
Sua apresentação pode ser realizada utilizando recursos de cartazes, apresentações de 

Não se esqueçam de demonstrar todo o processo de pesquisa para os jurados, pois o que é 

Os times da modalidade High devem focar estritamente o subtema Energia: Luz e suas 
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• Identificar os avanços científicos e tecnológicos na área;

• Selecionar uma solução pr

área; 

• Identificar um problema que possa ser solucionado, 

dessa solução;  

• Realizar a pesquisa cientifica conforme as normas da ABNT

• Compartilhar o problema escolhido e 

• Apresentar a pesquisa no dia do torneio a uma banca de jurados;

Identifique um Problema 

 

Neste caso, ao contrário de encontrar um problema a ser investigado (modo padrão de 
pesquisa), deve-se partir das soluções existentes que
identificado de forma inovadora.
 
Durante a pesquisa em busca 
corrigidos, a equipe deve registrar 
problema a ser pesquisado.
 
Crie uma Solução Inovadora

 
Sua solução deve contribuir para
remediando os problemas. 
Verifique como sua solução poderia ser implementada e quais as condições técnicas e 
financeiras para que isso ocorra
Quem poderia usar esta solução
Como alguém poderia trans
 

Compartilhe com a comunidade

 

Após a conclusão de sua pesquisa
principalmente com aquelas que podem se ben
Dê uma palestra, crie um 
panfletos, crie uma musica
Compartilhando a sua pesquisa, você deve ensinar o publico sobre o problema pesquisado e 
a solução proposta por sua equipe. 
Leve a sua solução aos profissionais da área, principalmente aqueles que você entrevistou 
durante a realização de sua pesquisa.
 
Apresente sua Pesquisa no Torneio
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Identificar os avanços científicos e tecnológicos na área; 

Selecionar uma solução proposta segundo esses avanços científicos e tecnológicos na 

Identificar um problema que possa ser solucionado, de forma inovadora

Realizar a pesquisa cientifica conforme as normas da ABNT 

Compartilhar o problema escolhido e sua solução com a comunidade;

Apresentar a pesquisa no dia do torneio a uma banca de jurados;

 

Neste caso, ao contrário de encontrar um problema a ser investigado (modo padrão de 
se partir das soluções existentes que podem resolver um problema 

identificado de forma inovadora. 

Durante a pesquisa em busca das soluções existentes e dos possíveis problemas a serem 
, a equipe deve registrar suas análises e justificar a escolha 

uisado. 

Solução Inovadora 

Sua solução deve contribuir para melhorar a vida da comunidade impactada, prevenindo ou 
remediando os problemas.  
Verifique como sua solução poderia ser implementada e quais as condições técnicas e 

isso ocorra. 
Quem poderia usar esta solução? 

omo alguém poderia transformar sua solução em realidade? 

a comunidade 

Após a conclusão de sua pesquisa, a equipe deve compartilhar com a comunidade, 
principalmente com aquelas que podem se beneficiar da solução.   

rie um Blog ou fanpage, faça uma apresentação
panfletos, crie uma musica.  
Compartilhando a sua pesquisa, você deve ensinar o publico sobre o problema pesquisado e 
a solução proposta por sua equipe.  
Leve a sua solução aos profissionais da área, principalmente aqueles que você entrevistou 
durante a realização de sua pesquisa. 

resente sua Pesquisa no Torneio 
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oposta segundo esses avanços científicos e tecnológicos na 

de forma inovadora, com o uso 

sua solução com a comunidade; 

Apresentar a pesquisa no dia do torneio a uma banca de jurados; 

Neste caso, ao contrário de encontrar um problema a ser investigado (modo padrão de 
podem resolver um problema 

das soluções existentes e dos possíveis problemas a serem 
e justificar a escolha da solução e do 

a vida da comunidade impactada, prevenindo ou 

Verifique como sua solução poderia ser implementada e quais as condições técnicas e 

ar com a comunidade, 

a apresentação teatral, entregue 

Compartilhando a sua pesquisa, você deve ensinar o publico sobre o problema pesquisado e 

Leve a sua solução aos profissionais da área, principalmente aqueles que você entrevistou 
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Para apresentação de sua pesquisa, 
apresentação a equipe não será interrompida. Após o termino da apresentação os jurados 
poderão realizar perguntas sobre a pesquisa para
Sua apresentação pode ser realizada utilizando recursos de
slides, maquetes, etc. 
Não se esqueçam de demonstrar todo o processo de pesquisa para os jurados, pois o que é 

feito e não é mostrado, com certeza não será lembrado.
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Para apresentação de sua pesquisa, o time terá o tempo de 5 minutos. Durante 
a equipe não será interrompida. Após o termino da apresentação os jurados 

poderão realizar perguntas sobre a pesquisa para o time ou para um integrante especifico
Sua apresentação pode ser realizada utilizando recursos de cartazes

Não se esqueçam de demonstrar todo o processo de pesquisa para os jurados, pois o que é 

trado, com certeza não será lembrado. 
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terá o tempo de 5 minutos. Durante o tempo de 
a equipe não será interrompida. Após o termino da apresentação os jurados 

o time ou para um integrante especifico. 
cartazes, apresentações de 

Não se esqueçam de demonstrar todo o processo de pesquisa para os jurados, pois o que é 
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Critérios de julgamento de pesquisa
 
 

P
ro

b
le

m
a

 A
b

o
rd

a
d

o
 O problema abordado mostra consistência com o tema central do torneio

O problema abordado é facilmente verificável e 

O problema abordado é impactante para a sociedade escolhida

O método utilizado para definição do problema abordado é claro, objetivo e preciso

A escolha do problema abordado foi realizada com consciência e técnica

P
e

sq
u

is
a

 d
o

 P
ro

b
le

m
a

 

O método de pesquisa é claro, bem definido e executável com facilidade

A pesquisa está sustentada por dados e informações confiáveis

Há utilização de dados e informações primários

Há utilização de dados e informações secundários

As referencias bibliográficas apresentadas foram bem exploradas e deram sustentação ao trabalho

Há referencias bibliográficas em quantidade e qualidade para fundamentação do trabalho

A pesquisa seguiu normas e procedimentos científicos

S
o

lu
çã

o
 I

n
o

v
a

d
o

ra
 A solução apresentada pode ser entendida como inovadora

Mais de uma solução foram apresentadas e analisadas antes da proposição da solução final

A solução apresentada é exequível

A solução apresentada mostra-se importante e relevante para a sociedade

A solução apresentada mostra-se capaz de resolver o problema abordado

P
u

b
li

ca
çã

o
 

A publicação do trabalho de pesquisa ocorreu de forma ampla

A publicação do trabalho de pesquisa ocorreu em meios e instrumentos confiáveis

Houve preocupação em fazer publicações parciais durante a realização do trabalho e que mostraram a 
evolução da pesquisa 

O documento de publicação foi elaborado com respeito as normas e regras que norteiam a Metodologia 
Científica 

O documento de publicação do trabalho de pesquisa

A redação do documento de publicação do trabalho de pesquisa atendeu às normas da língua culta
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Critérios de julgamento de pesquisa 

O problema abordado mostra consistência com o tema central do torneio 

O problema abordado é facilmente verificável e explorável 

O problema abordado é impactante para a sociedade escolhida 

O método utilizado para definição do problema abordado é claro, objetivo e preciso 

A escolha do problema abordado foi realizada com consciência e técnica 

método de pesquisa é claro, bem definido e executável com facilidade 

A pesquisa está sustentada por dados e informações confiáveis 

Há utilização de dados e informações primários 

Há utilização de dados e informações secundários 

bibliográficas apresentadas foram bem exploradas e deram sustentação ao trabalho

Há referencias bibliográficas em quantidade e qualidade para fundamentação do trabalho

A pesquisa seguiu normas e procedimentos científicos 

apresentada pode ser entendida como inovadora 

Mais de uma solução foram apresentadas e analisadas antes da proposição da solução final

A solução apresentada é exequível 

se importante e relevante para a sociedade 

se capaz de resolver o problema abordado 

A publicação do trabalho de pesquisa ocorreu de forma ampla 

A publicação do trabalho de pesquisa ocorreu em meios e instrumentos confiáveis 

publicações parciais durante a realização do trabalho e que mostraram a 

O documento de publicação foi elaborado com respeito as normas e regras que norteiam a Metodologia 

O documento de publicação do trabalho de pesquisa mostra-se inteligível e de fácil compreensão

A redação do documento de publicação do trabalho de pesquisa atendeu às normas da língua culta
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bibliográficas apresentadas foram bem exploradas e deram sustentação ao trabalho 

Há referencias bibliográficas em quantidade e qualidade para fundamentação do trabalho 

Mais de uma solução foram apresentadas e analisadas antes da proposição da solução final 

publicações parciais durante a realização do trabalho e que mostraram a 

O documento de publicação foi elaborado com respeito as normas e regras que norteiam a Metodologia 

se inteligível e de fácil compreensão 

A redação do documento de publicação do trabalho de pesquisa atendeu às normas da língua culta 


