Entrevista com Carlos Henrique de Souza (Triton Robôs)1 – Submarino URC 2015

Inicialmente gostaria de agradecer toda a equipe ThundeRatz, pois todos os
membros foram sempre atenciosos e prestativos com a equipe Triton. Para nós foi uma
experiência muito boa poder fazer dupla com vossa equipe.
Respondendo às questões:
- Dado que tivemos a honra de disputarmos algumas lutas juntos, Armagedrum
(ThundeRatz) e Drakon (Triton), no URC 2015, gostaríamos de saber como você
descreveria a performance (sua impressão) do robô Armagedrum.
O Armagedrum me passou a impressão de ser um robô com ótimo ataque, controlável e
muito ágil. Além disso, se comparado ao Winter Challenge 2014, ele demonstrou uma
grande evolução. Também tem que se levar em conta que em todas as lutas no URC ele
suportou até o final os combates, transmitindo uma imagem de robô resistente e confiável.
Parabéns ao Cauê, Ryu e ao Kim pela pilotagem e desenvolvimento do projeto.
- Troféu. Como tivemos apenas um troféu para receber, na categoria feather, queria
saber como ocorreu o processo para chegar a um consenso, e quais as motivações
por trás, para definir com quem ficaria o troféu. Gostaria de saber mais sobre este
momento.
A nossa equipe Triton Robôs ao saber que já estávamos, no mínimo, em terceiro lugar na
feather, logo nos reunimos e concluímos que o troféu poderia ficar com a equipe
ThundeRatz, uma vez que para vocês o troféu teria um significado a mais do que
simplesmente ser uma lembrança do resultado, porque vocês com este troféu poderão
conquistar mais facilmente patrocinadores o que ajuda muito uma equipe universitária. Já
a Triton é uma equipe particular.
- Dado que tivemos a honra de disputarmos uma luta contra o Orion Light no URC
2015, gostaríamos de saber como você descreveria a performance (ou a sua
impressão) do robô K-Torze.
Lutar com o K-Torze não foi fácil, pois trata-se de um robô muito bem projetado e
montado. Outros fatores que vale destacar neste robô são sua excelente mobilidade e seu

poder de ataque. É um robô que se funcionar corretamente todo o round, poderá trazer
grandes resultados a equipe.
- Caso você tenha tido contato suficiente, gostaríamos muito de aprender com suas
críticas, observações, dicas, provocações e sugestões sobre nosso outro robô (o
Apolkalipse) que também disputou o URC2015, ou mesmo sobre a equipe de modo
geral.
Quanto ao robô Apolkalipse, pareceu ser um robô com grande potencial.
Na minha opinião, para esse robô ficar ainda melhor a equipe deveria analisar melhor a
resistência e a montagem dos cubos das rodas expostas (fazer algo semelhante ao
General), pois foram facilmente arrancados pelo Touro. Se possível adotar no projeto a
opção de rodas vulcanizadas. Outro ponto a destacar é a posição da barra de impacto.
Acredito que este tipo de robô terá mais sucesso com a barra horizontal posicionada ao
meio do robô e não na extremidade baixa, com essa mudança também protegeria as
polias (que ficam na parte externa) que é outro ponto importante a se analisar no
Apolkalipse.
- Gostaríamos de conhecer, de modo geral, como você descreveria a atuação (sua
impressão) da ThundeRatz neste URC (2015)?
A ThundeRatz conta com membros muito empenhados e focados no objetivo, além de
serem muito prestativos e atenciosos com as outras equipes. Por isso a equipe colheu
bons resultados nesse URC e com certeza estará brigando pelos primeiros lugares nos
próximos campeonatos.
- Momento TI TI TI da entrevista...rs Alguma fofoca ou algum acontecimento bizarro
que rolou no URC; que você queira comentar?
Não me lembro de nenhum acontecimento bizarro.
- Houve alguma pergunta que você não respondeu, mas gostaria de ter respondido?
Ou alguma sugestão/crítica a esta entrevista?
Nenhuma

- Solicito, por gentileza, a identificação do(s) entrevistado(s). Se possível, como
nome completo, função na equipe e a informação, se for o caso, se foi piloto em
alguma(e qual) luta contra a ThundeRatz no URC 2015.
Nome: Carlos Henrique de Souza
Função na Equipe: Piloto, Mecânico e Gestor.
Piloto do Drakon Feather e do Orion Light.
Eu, Carlos Henrique de Souza, autorizo a equipe ThundeRatz a usar as minhas
respostas, deste questionário, em eventuais matérias feitas pela equipe.
Espero ter ajudado.
Boa sorte a ThundeRatz na Robogames!!! Nos vemos na Winter Challenge em junho!
Abraço a todos,
Carlos - Triton Robôs
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