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Introdução: 
 
A escolha do tema Ação Pelo Trânsito Seguro se deve em face de a ONU – Organização das 
Nações Unidas, em março de 2010, ter publicado uma resolução definindo o período entre 
2011 e 2020 como a Década de Ações para a Segurança no Trânsito. 
 
Segundo a OMS - Organização Mundial da Saúde, ocorrem 1,3 milhão de mortes por 
acidente de trânsito, o que corresponde a mais de 3.500 mortes por dia, além de deixar em 
torno de 50 milhões de pessoas com sequelas após o acidente. 
 
O Movimento Maio Amarelo destaca que “os acidentes de trânsito são o primeiro 
responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade; o segundo, na faixa de 5 a 14 
anos; e o terceiro, na faixa de 30 a 44 anos. Atualmente, esses acidentes já representam um 
custo de US$ 518 bilhões por ano ou um percentual entre 1% e 3% do PIB (Produto Interno 
Bruto) de cada país. 
 
Se nada for feito, a OMS estima que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 
2020 (passando para a quinta maior causa de mortalidade) e 2,4 milhões, em 2030. Nesse 
período, entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas sobreviverão aos acidentes a cada ano 
com traumatismos e ferimentos. A intenção da ONU com a “Década de Ação para a 
Segurança no Trânsito” é poupar, por meio de planos nacionais, regionais e mundial, cinco 
milhões de vidas até 2020. 
 
O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, 
precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e 
Egito. Juntas, essas dez nações são responsáveis por 62% das mortes por acidente no 
trânsito”. 
 
Considerando a relevância do tema para a temporada 2018, a R2E aderiu a proposta do 
Movimento Maio Amarelo que “é um movimento, uma ação, não uma campanha” e que em 
maio de 2018 lançará o “Maio Amarelo Kids”, com propostas relacionadas ao tema, voltadas 
para a população jovem. 
 
Faremos o uso do laço do “MAIO AMARELO” em nossos eventos, material de divulgação em 
mídias diversas, objetivando a conscientização da população, não somente no mês de maio, 
mas durante o ano inteiro. 
 

 
 
Vale ressaltar que o objetivo do Movimento Maio Amarelo é colocar em pauta o tema 
segurança viária e mobilizar toda a sociedade para “discutir o tema, engajar-se em ações e 
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propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas 
mais diferentes esferas”. 
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Para o TBR 2018: 
 
Não se discute a relevância e importância do tema 2018 e acreditamos ser um dos temas 
mais espetaculares que o TBR tenha adotado em todos os anos de atuação, mas trata-se de 
um tema bastante amplo e, de certo modo, complexo. 
 
A ONU estabeleceu cinco pilares como meio de abordar o tema e dar rumo claro as 
propostas de intervenção no tema, para os quais o TBR ressalta a importância da orientação. 
 
Os cinco pilares são: 
 

• Gestão da segurança do trânsito;  
• Infraestrutura mais segura e mobilidade;  
• Veículos mais seguros;  
• Usuários mais seguros;  
• Atendimento às vítimas. 

 
Não existe um grau de importância entre esses pilares, ao contrário, todos são tão 
importantes e relevantes, de modo que para nós do TBR as oportunidades se ampliam 
sobremaneira na medida em que as equipes poderiam abordá-los livremente. 
 
Contudo, deixar livre para que cada equipe escolha em qual ou quais atuará, abriria uma 
perspectiva de complexidade que poderia levar a equipe a uma conclusão inadequada ou 
indevida em face das expectativas da organização do TBR 2018. 
 
Assim, buscando orientar melhor as equipes e consequentemente os seus trabalhos 
definimos assim os subtemas para cada modalidade TBR: 
 

Tema Central Modalidade Faixa Etária Subtema 

Ação Pelo 
Trânsito Seguro 

KIDS 6 a 9 anos 
1.  Infraestrutura mais segura e mobilidade; 
2.  Usuários mais seguros; 

MIDDLE 9 a 15 anos 
1.  Infraestrutura mais segura e mobilidade; 
2.  Usuários mais seguros; 
3.  Atendimento às vítimas; 

HIGH 15 a 19 anos 
1.  Infraestrutura mais segura e mobilidade; 
2.  Veículos mais seguros; 
3.  Gestão da segurança do trânsito; 

 
Observe então, que para cada modalidade TBR foram definidos subtemas que serão os reais 
norteadores do trabalho a realizar no Mérito Científico. No(s) subtema(s) abordado(s) 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. 
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Logotipo da Temporada 2018 
 

 
 
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. 
 
A equipe poderá então optar por um ou mais subtemas como eixo norteador de sua 
proposta, mas observamos que ao escolher mais de um subtema a equipe não será avaliada 
de modo diferente daquela que optou por apenas um subtema. 
 
Outra questão importante 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 
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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: 
 

Modalidade Formatação do Trabalho 

KIDS 

Os resultados dos trabalhos deverão ser apresentados numa maquete, em 
material livre, obrigatoriamente com movimentos e num banner com 80 cm de 
largura e 1,50 m de altura que sintetize o trabalho realizado, respeitadas as 
condições dadas pela ABNT e pelas Normas e Regras TBR (modelo pagina 7). 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torneiobrasilderobotica.com.br/
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Formato do Banner para a Categoria Kids: 
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Alinhamento com o Maio Amarelo Kids: 
 
Como mencionado anteriormente, o Maio Amarelo Kids disponibilizará, a partir do mês de 
maio de 2018, um jogo eletrônico que poderá ser jogado por qualquer pessoa, independente 
da idade. 
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A intenção do TBR, em razão do tema da temporada 2018, é apoiar a iniciativa do Maio 
Amarelo Kids, ajudando-os na disseminação de suas intenções e principalmente sobre a 
relevância do tema proposto para 2018. 
 
Em entendimentos com a organização do Maio Amarelo Kids, a logo do TBR estará na home 
page do Maio Amarelo Kids e quando você clicar na logo, você será direcionado para a 
página do TBR 2018 para realizar sua inscrição e obter um código identificador único. 
 
Com esse código identificador os membros de sua equipe jogarão e acumularão pontos 
individualmente, mas o sistema Maio Amarelo Kids os somará e comporá a pontuação da 
equipe, levando a equipe a se classificar para uma premiação especial ofertada pelos 
patrocinadores do Maio Amarelo Kids, conforme tabela a seguir: 
 

Classificação Prêmio para a Equipe 

5ª maior pontuação 1 Kit LEGO Education Almoxarifado EV3 

4ª maior pontuação 1 Kit LEGO Education Almoxarifado EV3 

3ª maior pontuação 1 Kit LEGO Education Almoxarifado EV3 

2ª maior pontuação 1 Kit LEGO Education EV3 

1ª maior pontuação 
1 Kit LEGO Education EV3 + 1 Kit LEGO 

EducationAlmoxarifado EV3 

 
Sua equipe participará deste concurso desde que tenha feito sua inscrição ao TBR pelo site 
do Maio Amarelo Kids e independente de conquistar vaga para as etapas posteriores do 
evento em 2018, apesar de a pontuação ser apurada até o dia da Final Nacional e a 
premiação ser conferida durante a realização da Final Nacional do TBR na data divulgada 
pelo calendário de eventos do TBR. Em outras palavras, sua equipe se inscreve e participa de 
uma Etapa Regional e, independente de conquistar vaga para a Final Nacional, continuará 
acumulando pontos e concorrendo a um prêmio. 
 
Para ampliar ainda mais suas chances, a equipe do Maio Amarelo Kids construiu uma 
plataforma digital que propicia à equipe inscrita no TBR divulgar em suas mídias sociais o 
acesso ao jogo e o seu código identificador único, de modo que cada pessoa que acessar o 
jogo ao menos uma vez usando o código identificador, somará a pontuação auferida à 
pontuação da equipe. Assim, quanto maior for o número de pessoas acessadas pela mídia 
social da equipe inscrita no TBR e que use o jogo com seu código identificador único, maior 
será sua pontuação e, portanto maiores serão as chances de sua equipe ser premiada. 
 
O sistema Maio Amarelo Kids está habilitado para rastrear todas as conexões realizadas e 
trazer a pontuação para uma base comum atrelada a equipe TBR que acessou o sistema e 
obteve seu código identificador. 
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A pontuação não está condicionada a equipe ter sido classificada para a etapa onde ocorra a 
premiação, mas obriga que a equipe esteja participando do TBR, observando que nas 
Regionais a premiação estará condicionada as equipes que estiverem oficialmente inscritas 
no evento. 
 

 
 
No dia 5 de março o site do Maio Amarelo Kids entrará no ar, acesse pelo endereço: 
www.maioamarelokids.org.br e faça sua inscrição para a temporada 2018 do TBR. 
 

http://www.maioamarelokids.org.br/

