
 

 

 

EDITAL 01/2017 

I ROBOTEC 

 

           A escola EEEP Doutor José Iran Costa, localizada no município de Várzea Alegre-

CE, convida a todos os alunos dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior das 

instituições de ensino públicas e particulares a participarem do I Torneio de Competições 

de Robótica a I ROBOTEC que acontecerá no dia 14 de novembro de 2017 na devida 

instituição. 

 

I. OBJETIVOS 

 

 Promover a integração entre alunos, professores e instituições de ensino; 

 Integrar os alunos do Ensino fundamental II, Médio, Técnico e Superior; 

 Incentivar a produção técnica e científica dos alunos; 

 Aplicar os conhecimentos de eletrônica, mecânica, programação e automação. 

 Fortalecer, entre os alunos, o espírito de equipe e o comprometimento na execução de 

projetos robóticos; 

  Aplicar o conhecimento adquirido nos seus respectivos cursos em uma atividade 

prática.  

 

II. DA COMPETIÇÃO 

 

O TONEIO DE COMPETIÇÕES DE ROBOTICA ROBOTEC consiste em cinco 

modalidades de competições nas quais os alunos irão realizar corridas e desafios de 

robôs, sendo elas as seguintes: Seguidor de Linha, Seguidor de Pista - Corrida, Robô 

Gladiador, Sumo e Ratoeira. 

 

III. DAS INSCRIÇÕES  

 

1. As inscrições acontecerão de 01 de Setembro a 13 de novembro de 2017, através do 

link https://www.epirancosta.com/robotec , depois pagar uma taxa de inscrição no 

valor de R$10,00 (Dez reais) via deposito bancário. A conta bancária para depósito 

está disponível no formulário de inscrição. 

https://www.epirancosta.com/robotec


 

2. O formulário de inscrição e o comprovante de deposito deverão ser enviados para o 

e-mail irobotec2017@gmail.com para validação de sua inscrição. Após o 

recebimento dos dados será enviado um e-mail de confirmação de inscrição.  

3. Cada grupo deve ter a presença de um professor orientador ou um responsável por 

inscrever a (s) equipe (s) da escola ou instituição. 

4. A equipe poderá se inscrever em quantas categorias desejar sem que haja acréscimo 

no valor de sua inscrição; 

 

IV. DA PARTICIPAÇÃO  

 

A competição é destinada aos alunos regularmente matriculados no ano de 2017, 

nas suas devidas escolas, universidades ou cursos técnicos. 

 

V. DA REALIZAÇÃO/DATA DO EVENTO 

 

O evento acontecerá no dia 14 de novembro de 2017, com início às 07:00h, com 

previsão para término às 17:00h. Local de realização: Quadra Esportiva da EEEP Doutor 

José Iran Costa, localizada à Rua Sergio Pontes, nº S/N, Bairro Betânia.  (Fique atento à 

programação do evento que será disponibilizada na página do evento). 

 

VI. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

PERÍODO ATIVIDADE 

01 de Setembro Início das inscrições das equipes 

13 de Novembro Encerramento das Inscrições  

14 de Novembro Realização do evento  

 

VII. DAS EQUIPES 

 

1. Cada equipe poderá ser composta de um a três competidores, fora o orientador; 

2. Não será permitida a inclusão de novos participantes na equipe após o termino do 

período de inscrições;  

3. A equipe só poderá participar com um veículo por categoria; 

mailto:irobotec2017@gmail.com


 

4. Cada competidor não poderá participar em mais de uma equipe na mesma 

categoria; 

5. Cada equipe poderá participar em mais de uma categoria. 

 

VIII. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

1. Será realizada por uma Comissão de Juízes da Competição indicada pelos 

coordenadores do evento. 

2. A classificação será em ordem crescente dos vencedores de cada competição. 

 

IX. DAS ATIVIDADES 

 

1. Competição de Robô Seguidor de Linha: 

 Competição de construção de carros robôs seguidores de linha. Os carros 

seguidores de linha são robôs que a partir de uma linha traçada no chão percorrem o 

caminho da mesma, não sendo necessário nenhuma interação humana ou qualquer tipo 

de controle que não seja o próprio sistema do carro. No dia da disputa do robô de linha 

será realizado uma corrida com os mesmos, a qual definirá o ganhador da competição, 

os detalhes da competição seguem no ANEXO I. 

 

2.  Competição de Robô Seguidor de Pista:  

Competição de construção de carros robôs seguidores de pista. Os carros seguidores 

de pista são robôs que a partir de duas linhas traçadas nas extremidades da pista 

percorrem o caminho da mesma, não sendo necessário nenhuma interação humana ou 

qualquer tipo de controle que não seja o próprio sistema do carro. No dia da disputa do 

robô de pista será realizado uma corrida com os mesmos, a qual definirá o ganhador da 

competição, os detalhes da competição seguem no ANEXO II. 

 

3. Competição de Robô Gladiador:  

Competição de construção de carros robôs manuais. O controle do carro deve ser 

feito de forma manual mudando apenas o sentido de rotação dos motores. No dia da 



 

disputa do robô gladiador será realizado um duelo, a qual definira o ganhador da 

competição, os detalhes da competição seguem no ANEXO III. 

4. Competição de Robô Sumô: 

Competição de construção de carros robôs controlados. Eles são robôs que a partir 

de um controle sem fio, irão tentaram empurrar o seu oponente para fora de uma arena 

redonda. Os detalhes da competição seguem no ANEXO IV.  

 

5. Competição de Robô Ratoeira: 

Competição de construção de carros mecânicos. Os carros deverão alcançar a 

maior distância possível na pista utilizando apenas uma ratoeira como dispositivo de 

propulsão. No dia da disputa do carro ratoeira uma prova de distância, a qual definirá 

o ganhador da competição, os detalhes da competição seguem no ANEXO V. 

  

X. DA COMISSÃO JULGADORA 

 

A Comissão Julgadora será composta por 3 (três) jurados que acompanharão a 

competição.   

 

XIII. DA PREMIAÇÃO  

 

Os estudantes que obtiverem as seguintes colocações serão premiados conforme 

indicado abaixo:  

 1° lugar = Troféu e Medalhas de Ouro.  

 2° lugar = Medalhas de Prata. 

 3° lugar = Medalhas de Bronze. 

 

Todos os alunos que participarem das atividades do evento receberão um 

certificado de participação de 8h. 

 

 

 

Antônio Jean Lucas Pereira                              Romário Nunes Braz  

       Diretor da Escola                                       Coord. do I ROBOTEC 



 

 

 

REGULAMENTO 

 

ANEXO I – REGRAS DA COMPETIÇÃO DE ROBÔS SEGUIDORES DE LINHA  

  

1. INTRODUÇÃO  

O intuito da competição é a apresentação de robôs programados para percorrer um 

circuito sobre uma linha que se destaca do restante da área destinada a movimentações 

dos robôs. Cada robô terá um tempo máximo de 03 (três) minutos para completar o 

percurso. Completado o tempo máximo, o juiz solicitará ao participante a remoção de seu 

robô da arena e será demarcado na mesma distância percorrida pelo robô.  

  

 Nome da modalidade: Seguidor de Linha  

 Número de robôs por partida: 1  

 Duração da partida: 3 minutos  

 Dimensões máximas dos robôs: 250x250x200mm  

 Especificações do circuito: Verificar item 3: “Percurso”  

 Especificações de controle: Autônomo  

 Quantidade de membros: As equipes poderão ser compostas de até 3 membros  

 

Atenção:  

1º - Cada robô poderá participar em mais de uma categoria durante o evento, por exemplo: 

um robô inscrito na categoria seguidor de linha, poderá participar na categoria seguidor 

de pista e vice-versa; 

2º - Cada competidor não poderá participar em mais de uma equipe na mesma categoria; 

3º - Até 10 minutos antes da hora do início da competição, todas as equipes deverão levar 

seus carros para a inspeção. A inspeção é controlada por um membro do júri que se 

encarregara de receber os robôs e inspecioná- los e devolvê-los ao início da rodada.  

4º - Se o número de equipes inscritas for menor ou igual ao número de colocações, só 

serão premiados os robôs que completarem o percurso.  

  

2. ESPECIFICAÇÕES DOS ROBÔS 



 

2.1.  Os robôs devem ser totalmente autônomos e com todos os componentes embarcados. 

Não pode ser controlado externamente por fio ou por rádio, com exceção para ser 

iniciado, cada veículo deverá ter de forma visível e de fácil uso, um interruptor para ligar 

e desligar a alimentação geral, não sendo aceito emendas de fios para substituir o 

interruptor.  

2.2. Nenhuma adição, remoção ou alteração de hardware ou software poderão ser feitas 

durante a rodada de cada modalidade. Porém, pequenos reparos serão permitidos a cada 

final de rodada.  

 2.3. Robô não poderá exceder 25 cm de comprimento, 25 cm de largura e 20 cm de altura, 

e não será permitido alterar suas dimensões durante a partida.  

2.4. O Robô não poderá possuir nenhum tipo de mecanismo de sucção para aumentar a 

força normal em relação ao solo.  

2.5. A alimentação do circuito e a alimentação do motor serão limitadas a 12 volts, na 

qual cada motor deve ser no máximo de 6V sendo feita exclusivamente por baterias ou 

pilhas instaladas no veículo.  

  

3. PERCURSO  

3.1. A superfície da pista será na cor branca, o material utilizado será papel offset branco. 

Portanto, eventuais emendas no papel serão necessárias para compor toda a área do 

percurso e caso ocorra possíveis desníveis, a organização tentará minimizá- los da melhor 

maneira possível, adicionando fita branca em todas as emendas. De qualquer forma os 

robôs deverão ser capazes de superar tais desníveis (1mm).  

3.2. O percurso será indicado por uma linha preta de 191mm de largura. O comprimento 

total da linha será de no máximo 60m.  

3.3.  A linha poderá cruzar sobre ela mesma. Não serão aceitos pedidos de reconsideração 

com base neste motivo. O traçado da pista se dará pela combinação de retas, curvas e 

Gap’s que simulam falhas no caminho do robô (falhas nas linhas pretas).  Nas junções 

destas (entende-se troca entre retas e curvas, ou entre curvas) não haverá marcações de 

orientação para os robôs. Demarcações fora do traçado apenas ocorrerão na área de 

partida/chegada dos robôs. As curvas terão raio máximo de 200mm e raio mínimo de 

100mm. Estas também farão um contorno máximo de 180º e mínimo de 90º. No percurso 



 

haverá cruzamentos de intersecção no traçado. Os robôs deverão ser capazes de superá-

los como obstáculos. Também não serão aceitos pedidos de reconsiderações acerca deste 

quesito. O circuito será completamente plano, sem declives e aclives.  

3.4. Os Gap’s simulam situações onde o robô não consegue distinguir o caminho a ser 

seguido. Isto é feito com uma descontinuidade na linha preta, que devem ser sempre em 

linhas retas e não devem ser maiores do que 10 cm.  

3.5. Quando houver um cruzamento, o ângulo de intersecção das linhas será de 90 5º. As 

partes das linhas 250 mm antes e depois do cruzamento serão retas.  

 

4. PROVA  

4.1. PARTIDA/CHEGADA 

Os robôs deverão partir de um ponto fixo do percurso, sempre em uma reta. Haverá 

uma área especificada para Partida/Chegada dos robôs. Será considerada uma volta 

completa no momento em que ocorrer a volta a partir de um ponto especifico do traçado 

e a chegada ao mesmo ponto, dando uma volta completa ao circuito. Caso o robô não 

consiga completar a volta ao circuito, será considerado como chegada, o ponto mais 

distante que ele conseguir completar no circuito, sendo medido e contabilizado para 

pontuação. Os competidores terão 03 (três) chances para a execução da volta. Será 

considerada a volta com menor tempo e maior distância percorrida.  

  

4.2. TEMPO DE PROVA  

O tempo máximo de uma volta ao circuito será de 03 (três) minutos. Ao ultrapassar 

esse tempo, será solicitado que o participante remova o robô da arena para que seja feita 

a marcação e medição da distância percorrida pelo robô. Caso o robô saia do traçado da 

pista e não retorne em, no máximo, 01 (um) minuto, será considerado como 

DESCLASSIFICADO.  

4.3. FALTAS  

Serão consideradas faltas, as falhas na execução da volta no percurso da pista. Para 

cada falta, haverá uma penalidade de acordo com a gravidade da mesma. Abaixo estão 

listados os tipos de faltas e suas penalidades.  

 Ser considerado como perdido numa reta. Penalidade: 3 pontos.  



 

 Ser considerado como perdido numa curva. Penalidade: 2 pontos.  

 Permanecer parado por 10 segundos ou mais e voltar a atividade: penalidade: 3 

pontos.  

 Tocar/encostar no robô sem prévia autorização do juiz. Penalidade: 5 pontos.  

 Quaisquer tentativas de auxilio externo ao robô. Penalidade: 5 pontos.  

 Desrespeitar aos juízes, ou a qualquer participante, ou não participante do evento. 

Penalidade: DESCLASSIFICAÇÃO.  

 Tentativas de impedir, ou dificultar a execução da volta de qualquer outro 

competidor. Penalidade: DESCLASSIFICAÇÃO.  

Os competidores poderão realizar pedidos de reconsideração para os juízes, exceto 

o último requisito da lista de faltas. Os competidores também poderão fazer pedidos de 

realização de mais 01 (uma) volta para a apreciação dos juízes, não será permitida outra 

chance.  

  

4.4. PONTUAÇÃO  

 

A equipe vencedora será a que obtiver a maior pontuação no final de todas as 

rodadas, a classificação se dará através dessa pontuação, sendo que as rodadas não serão 

de caráter iluminativo.  

Ao final de cada rodada, será mostrado a classificação de todas as equipes. A 

formula para cálculo da pontuação é a seguinte:  

P = 500 – T – (Q x F) 

 Onde:  

P: Pontuação final do percurso;  

T: é o tempo em segundos usado para execução da volta;  

Q: a quantidade de faltas cometidas por tipo;  

F: a pontuação referente ao tipo de falta. 

Obs.: Caso o robô não complete a prova, sua pontuação será com base no trajeto 

total percorrido.   

Ex.: trajeto é de 40m, robô percorreu 20m.  

40m = 500 pontos.  

20m = 250 pontos.  

 

5. COMISSÃO JULGADORA  



 

A comissão julgadora será formada por professores capacitados e orientados pela 

coordenação da competição. Todos os componentes da comissão julgadora serão 

imparciais. A comissão julgadora terá a missão de julgar todas as execuções de volta da 

competição e todos os pedidos de retratação e reconsideração de causa, interpretados 

pelos competidores. Todos os pedidos de interpretação de causa deverão ser solicitados 

ao líder da comissão julgadora. A comissão julgadora terá livre arbítrio para julgar todos 

os quesitos da competição, não sendo aceitas dicas, manifestações, falas, decisões, ou 

implicações de qualquer membro externo, grupos, ou individuais de participantes, ou não 

participantes da mesma, nem mesma a comissão organizadora do evento poderá intervir.  

  

6. PREMIAÇÃO 

 

 A premiação será para os estudantes que obtiverem as seguintes colocações, 

conforme indicado abaixo:  

 

 1° lugar = Troféu e medalhas de Ouro; 

 2° lugar = Medalhas de Prata 

 3° lugar = Medalhas de Bronze 

 

Todos os alunos que participarem das atividades do evento receberão um 

certificado de participação de 8h.  

  

 



 

 

 

REGULAMENTO 

 

ANEXO II – REGRAS DA COMPETIÇÃO DE ROBÔS SEGUIDORES DE PISTA 

  

1. INTRODUÇÃO  

 

O objetivo da prova é fazer com que dois robôs percorram o caminho da pista o 

mais rápido possível, sendo que, cada rodada será de caráter eliminatório. Cada robô terá 

3 (três) minutos para percorrer a pista ou se vencer o duelo com outro robô antes do 

tempo, totalizando 2 (duas) voltas. O robô que não completar as voltas antes do seu 

adversário é eliminado da competição. Caso ocorra empate os dois robôs terão que 

realizar mais uma volta completa no percurso. 

 Nome da modalidade: Seguidor de Pista  

 Número de robôs por partida: 2  

 Duração da partida: 3 minutos  

 Dimensões máximas dos robôs: 250x250x200mm  

 Especificações do circuito: Verificar item 3: “Percurso”  

 Especificações de controle: Autônomo  

 Quantidade de membros: As equipes poderão ser compostas de até 3 membros   

 

Atenção:  

1º - Cada robô poderá participar em mais de uma categoria durante o evento, por exemplo: 

um robô inscrito na categoria seguidor de linha, poderá participar na categoria do 

Labirinto e vice-versa;  

2º - Cada competidor não poderá participar em mais de uma equipe na mesma categoria;  

3º - Até 10 minutos antes da hora do início da competição, todas as equipes deverão levar 

seus carros para a inspeção. A inspeção é controlada por um membro do júri que se 

encarregara de receber os robôs e inspecioná- los e devolvê-los ao início da rodada. 

4º - Se o número de equipes inscritas for menor ou igual ao número de colocações, só 

serão premiados os robôs que completarem o percurso, ou seja, as duas voltas na pista.  

  

 2. ESPECIFICAÇÕES DOS ROBÔS  



 

2.1.  Os robôs devem ser totalmente autônomos e com todos os componentes 

embarcados. Não pode ser controlado externamente por fio ou por rádio, com exceção 

para ser iniciado, cada veículo deverá ter de forma visível e fácil de uso, um interruptor 

para ligar e desligar a alimentação geral, não sendo aceito emendas de fios para substituir 

o interruptor. 

2.2. Os robôs poderão usar qualquer tipo de sensor para o seguidor de pista, reflexivos, 

LDR, infravermelho, entre outros  para a realização da prova e não serão permitidos 

quaisquer outros dispositivos para medição de distância.  

2.3. Nenhuma adição, remoção ou alteração de hardware ou software poderão ser feitas 

durante a rodada de cada modalidade. Porém, pequenos reparos serão permitidos a cada 

final de rodada.  

2.4. Robô não poderá exceder 25 cm de comprimento, 25 cm de largura e 20 cm de 

altura, e não será permitido alterar suas dimensões durante a partida.  

2.5. O Robô não poderá possuir nenhum tipo de mecanismo de sucção para aumentar a 

força normal em relação ao solo.  

2.6. A alimentação do circuito e a alimentação do motor serão limitadas a 12 volts, na 

qual cada motor deve ser no máximo de 6V sendo feita exclusivamente por baterias ou 

pilhas instaladas no veículo.  

  

3. PERCURSO 

 

3.1. A superfície da pista será na cor branca com as bordas pretas, o material utilizado 

será papel offset branco. Portanto, eventuais emendas no papel serão necessárias para 

compor toda a área do percurso e caso ocorra possíveis desníveis, a organização tentará 

minimizá- los da melhor maneira possível, adicionando fita branca em todas as emendas. 

De qualquer forma os robôs deverão ser capazes de superar tais desníveis (+ ou - 1mm). 

3.2. A largura da pista branca que o robô andará terá uma dimensão de aproximadamente 

(300 + ou - 1mm). 

3.3. O percurso será indicado por duas linhas pretas de 19 + ou -  1mm de largura nas 

extremidades da pista. O comprimento total da linha será de no máximo 60m.  

3.4. Cada robô terá 3 minutos para percorrer a pista ou se vencer o duelo com outro robô 

antes do tempo, totalizando 2 voltas;  

3.5.  O traçado da pista se dará pela combinação de retas e curvas. Demarcações fora do 

traçado apenas ocorrerão na área de partida/chegada dos robôs. As curvas terão raio 

máximo de 300 mm e raio mínimo de 100 mm.   



 

  

4. PROVA  

 

4.1. PARTIDA/CHEGADA 

Os robôs deverão partir de um ponto fixo do percurso, sempre em uma reta. 

Haverá uma área especificada para Partida/Chegada dos robôs. Será considerada uma 

volta completa no momento em que ocorrer a volta a partir de um ponto especifico do 

traçado e a chegada ao mesmo ponto, dando uma volta completa ao circuito. A 

competição será composta por duas pistas iguais para realizar o duelo. Para se iniciar uma 

corrida, os robôs, desligados, serão colocados antes da linha de largada. Ao sinal de 

partida, os robôs serão ligados e terão como objetivo completar em primeiro as duas voltas 

sem nunca perder a linha que demarca o percurso da pista. Caso os dois pneus do robô 

saia da pista branca, será considerado que o robô saiu do percurso e ele terá que retornar 

a um ponto anterior delimitado na pista.  

  

4.2. TEMPO DE PROVA  

O tempo máximo de uma volta ao circuito será de 03 (três) minutos. Ao ultrapassar 

esse tempo, será solicitado que o participante remova o robô da arena para que seja feita 

a marcação e medição da distância percorrida pelo robô. Caso o robô saia do traçado da 

pista e não retorne em, no máximo, 20 (vinte) segundos, será considerado como perdido, 

retornando ao ponto em que se perdeu.  

  

4.3. FALTAS  

Serão consideradas faltas, as falhas na execução da volta no percurso da pista. 

Para cada falta, haverá uma penalidade de acordo com a gravidade da mesma. Abaixo 

estão listados os tipos de faltas e suas penalidades.  

 Desrespeitar aos juízes, ou a qualquer participante, ou não participante do evento. 

Penalidade: DESCLASSIFICAÇÃO.  

 Tentativas de impedir, ou dificultar a execução da volta de qualquer outro 

competidor. Penalidade: DESCLASSIFICAÇÃO.  

  

4.4. PONTUAÇÃO  

 

A equipe vencedora será a que ganhar todos os duelos.  

  



 

5. COMISSÃO JULGADORA 

 

 A comissão julgadora será formada por professores capacitados e orientados pela 

coordenação da competição. Todos os componentes da comissão julgadora serão 

imparciais. A comissão julgadora terá a missão de julgar todas as execuções de volta da 

competição e todos os pedidos de retratação e reconsideração de causa, interpretados 

pelos competidores. Todos os pedidos de interpretação de causa deverão ser solicitados 

ao líder da comissão julgadora. A comissão julgadora terá livre arbítrio para julgar todos 

os quesitos da competição, não sendo aceitas dicas, manifestações, falas, decisões, ou 

implicações de qualquer membro externo, grupos, ou individuais de participantes, ou não 

participantes da mesma, nem mesma a comissão organizadora do evento poderá intervir.  

  

6. PREMIAÇÃO  

 

A premiação será para os estudantes que obtiverem as seguintes colocações, 

conforme indicado abaixo: 

 

 1° lugar = Troféu e medalhas de Ouro; 

 2° lugar = Medalhas de Prata 

 3° lugar = Medalhas de Bronze 

 

 Todos os alunos que participarem das atividades do evento receberão um 

certificado de participação de 8h.  

 



 

 

 

REGULAMENTO 

 

ANEXO III –  REGRAS DA COMPETIÇÃO DO ROBÔ GLADIADOR  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

  O objetivo da prova é fazer com que o robô estoure o balão que está preso ao seu 

adversário. O duelo terá o tempo limite de 3 (três) minutos.  

 Nome da modalidade: Gladiador  

 Número de robôs por partida: 2  

 Duração da partida: 3 minutos  

 Dimensões máximas dos robôs: 40cm de comprimento x 40cm largura x 20cm 

de altura 

 Especificações do circuito: Verificar item 3: “Percurso”  

 Especificações de controle: Manual, sendo com Fio, Rádio ou Bluetooh 

 Quantidade de membros: As equipes poderão ser compostas de até 3 membros   

  

Atenção: 

1º - Cada robô poderá participar em mais de uma categoria durante o evento, por exemplo: 

um robô inscrito na categoria seguidor de linha, poderá participar na categoria do seguidor 

de pista e vice-versa; 

2º - Cada competidor não poderá participar em mais de uma equipe na mesma categoria; 

3º - Até 10 minutos antes da hora do início da competição, todas as equipes deverão levar 

seus carros para a inspeção. A inspeção é controlada por um membro do júri que se 

encarregara de receber os robôs e inspecioná- los e devolvê-los ao início da rodada.  

4º - Se o número de equipes inscritas for menor ou igual ao número de colocações, só 

serão premiados os robôs que executarem o objetivo da categoria.  

  

2. ESPECIFICAÇÕES DOS ROBÔS  

 

2.1.  Os robôs devem ser manuais controlados apenas por um dispositivo que inverta o 

sentido de rotação dos motores.  



 

2.2. O robô deverá conter apenas palitos de churrasco para estourar o balão preso ao 

adversário, descartando qualquer outro tipo de objeto cortante.  

2.3. A alimentação do circuito e a alimentação do motor serão limitadas a 12 volts, na 

qual cada motor deve ser no máximo de 6V sendo feita exclusivamente por baterias ou 

pilhas instaladas no veículo.  

2.4. Os espetos colocados no Robô Gladiador deverão está dentro da medição do 

Robô, sendo 40x40x20cm. 

2.5. Será permitido o uso de no máximo 8 palitos de churrasco no Robô, distribuídos  

a critério da equipe.  

  

3. PERCURSO  

 

A pista é composta por paredes com 10 cm de altura formando um retângulo. A 

pista é configurável em comprimento e largura.  

  

4. PROVA 

 

4.1. PARTIDA/CHEGADA 

Os robôs deverão partir de um ponto demarcado na arena. Será considerado 

vencedor do duelo o robô que estourar primeiro o balão preso no adversário.  

  

4.2. TEMPO DE PROVA 

 O tempo máximo do duelo será de 03(três) minuto.   

 

4.3. FALTAS 

Serão consideradas faltas, as falhas na execução da volta no percurso da pista. 

Para cada falta, haverá uma penalidade de acordo com a gravidade da mesma. Abaixo 

estão listados os tipos de faltas e suas penalidades.  

 Desrespeitar aos juízes, ou a qualquer participante, ou não participante do evento. 

Penalidade: DESCLASSIFICAÇÃO.  

 Tentativas de impedir, ou dificultar a execução da volta de qualquer outro 

competidor. Penalidade: DESCLASSIFICAÇÃO.  

  

4.4. PONTUAÇÃO  

A equipe vencedora será a que ganhar todos os duelos.  



 

  

5. COMISSÃO JULGADORA  

 

A comissão julgadora será formada por professores capacitados e orientados pela 

coordenação da competição. Todos os componentes da comissão julgadora serão 

imparciais. A comissão julgadora terá a missão de julgar todas as execuções de volta da 

competição e todos os pedidos de retratação e reconsideração de causa, interpretados 

pelos competidores. Todos os pedidos de interpretação de causa deverão ser solicitados 

ao líder da comissão julgadora. A comissão julgadora terá livre arbítrio para julgar todos 

os quesitos da competição, não sendo aceitas dicas, manifestações, falas, decisões, ou 

implicações de qualquer membro externo, grupos, ou individuais de participantes, ou não 

participantes da mesma, nem mesma a comissão organizadora do evento poderá intervir.  

  

6. PREMIAÇÃO 

 

A premiação será para os estudantes que obtiverem as seguintes colocações, 

conforme indicado abaixo:  

 

 1° lugar = Troféu e medalhas de Ouro; 

 2° lugar = Medalhas de Prata 

 3° lugar = Medalhas de Bronze 

 

Todos os alunos que participarem das atividades do evento receberão um 

certificado de participação de 8h.  

  

 



 

 

 

REGULAMENTO 

 

ANEXO IV –  REGRAS DA COMPETIÇÃO DE ROBÔ SUMÔ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo da prova é fazer com que o robô jogue o seu adversário para fora da 

arena. O duelo terá o tempo limite de 3 (três) minutos.  

 Nome da modalidade: Robô Sumô   

 Número de robôs por partida: 2  

 Duração da partida: 3 Rounds de 1 Minutos e 30 Segundos. 

 Dimensões máximas dos robôs: 25x25cm  

 Peso:  De 100g (cem gramas) Até 3Kg (três quilo)  

 Especificações do circuito: Verificar item 3: “Percurso”  

 Especificações de controle: Controle sem fio. 

 Quantidade de membros: As equipes poderão ser compostas de até 3 membros   

  

Atenção:  

1º - Cada robô poderá participar em mais de uma categoria durante o evento, por exemplo: 

um robô inscrito na categoria seguidor de linha, poderá participar na categoria do 

Labirinto e vice-versa;  

2º - Cada competidor não poderá participar em mais de uma equipe na mesma categoria;  

3º - Até 10 minutos antes da hora do início da competição, todas as equipes deverão levar 

seus carros para a inspeção. A inspeção é controlada por um membro do júri que se 

encarregara de receber os robôs e inspecioná- los e devolvê-los ao início da rodada.  

4º - Se o número de equipes inscritas for menor ou igual ao número de colocações, só 

serão premiados os robôs que atingirem uma distância mínima que será demarcada na 

pista.  

  

2. ESPECIFICAÇÕES DOS ROBÔS 

 

2.1. Os robôs devem ser CONTROLADOS POR CONTROLES SEM FIOS, serão 

aceitos dispositivos como smartphones, tablets, joystick, rádio controle e com todos 



 

os componentes embarcados. Não pode ser controlado externamente por fio, com exceção 

para ser iniciado, cada robô deverá ter de forma visível e fácil de uso, um interruptor para 

ligar e desligar a alimentação geral, não sendo aceito a emenda de fios ou qualquer outra 

forma que venha substituir o interruptor. 

2.2. Nenhuma adição, remoção ou alteração do hardware ou software poderão ser feitas 

durante a rodada de cada modalidade. Porém, pequenos reparos serão permitidos a cada 

final de rodada. 

2.3. O robô não poderá exceder 25 cm de comprimento, 25 cm de largura e a altura é 

ilimitada, o peso terá o limite máximo de 3Kg (três quilos) e não será permit ido alterar as 

suas dimensões durante a partida. 

2.4. Os robôs poderão expandir o seu tamanho após o início da partida, porém não será 

permitido se separar fisicamente devendo continuar como um único robô. A violação 

desta regar implicara na perda da partida. 

2.5. O robô não poderá possuir nenhum mecanismo de sucção para aumentar a força 

normal em relação ao solo. 

2.6. Os robôs devem ser feitos, programados, desenvolvidos e ajustados apenas pelos 

alunos. Soluções prontas de robôs completos não serão permitidas. Os alunos precisam 

pesquisar, projetar e construir seus próprios robôs, usando kits de robótica, placas e 

componentes eletrônicos, peças avulsas em geral, microcontroladores, entre outros. Os 

mentores, tutores e professores do colégio ou da equipe devem sempre incentivar o 

desenvolvimento do robô pelos alunos e não realizar as tarefas para eles apenas com o 

intuito de ganhar a competição. 

2.7. O descumprimento de qualquer um dos itens citados acima ocasionará a eliminação 

da equipe. 

2.8. Itens não permitidos na construção do robô. 

 O Comportamento do robô deve ser não ofensivo, não destrutivo, não causar 

danos a humanos, tendo atitudes pacifistas. 

 Não use partes que podem quebrar ou danificar a arena. 

 Não use dispositivo inflamável. 

 Não use dispositivos que arremesse coisas ao oponente. 

 Não grude o robô ao ringue, usando dispositivos sugadores, cola ou algo similar. 

 Não coloque dentro da estrutura do robô dispositivos estocando liquido, pó ou ar 

e arremessá-lo ao oponente. 

 Não é permitido o uso de estruturas que simulem a faixa branca de fim de arena, 

com o intuito de confundir o robô adversário. 

 As partes expansíveis do robô não devem passar de 10cm 

  

  

3. PERCURSO 

 

A arena tem sua superfície pintada ou adesivada em cor preta, tendo sua borda 

delineada em branco (figura 1).  



 

 

Figura 1 – Arena de Combate. 

 

 Formato circular, superfície lisa, altura de 2 cm e diâmetro de 175 cm.  

 O ponto de partida é indicado por duas linhas paralelas marrons com 02 cm de largura 

e 20 cm de comprimento, distantes 30 cm do centro. Antes do início do combate o 

juiz determinará qual será a posição que cada robô deverá assumir. 

 A borda da arena possui uma linha de cinco centímetros (5 cm) de espessura. A linha 

branca delimita o fim da arena. 

 Haverá uma distância de no mínimo 2 metros separando a arena do público, 

delimitada por uma corda de isolamento. 

 Os capitães das duas equipes competidoras deverão respeitar uma faixa que limita a 

sua presença junto à arena, cuja distância é de 1 metro. Somente o juiz poderá 

autorizar o capitão a se aproximar da arena. 

 

  

4. PROVA 

 

4.1. PARTIDA/CHEGADA 

Os robôs deverão partir de um ponto demarcado na arena. Será considerado 

vencedor o robô que vender o maior número de rounds na partida. 

Na fase classificatória e nas Finais, as posições serão definidas no sistema de pontos 

corridos.  

A vitória vale: 2 pontos 

Empate: 1 ponto 

Derrota: 0 

 

 

4.2. OBJETIVO/CLASSIFICAÇÃO 

 

 O objetivo é empurrar o oponente totalmente para fora da arena (Yuko), dessa 

forma a equipe acumulará pontos que serão essenciais para a decisão final do juiz. Um 



 

ponto Yuko também será dado se o robô do oponente deixar o espaço da arena por motivo 

próprio. 

 A disputa entre dois robôs é feita em uma melhor de três rounds de 1 minuto e 30 

segundos cada.  

 Para cada combate, existirá um juiz responsável pelo cumprimento da regra e pelo 

julgamento final, declarando o vencedor.  

 Quando o juiz indicar as equipes devem posicionar seus robôs na arena e aguardar 

a indicação do juiz (apito) para o início do combate.  

 Após o apito do juiz cada capitão iniciar o combate, guiando seu robô em busca 

de empurrar o oponente para fora da arena. Caso o robô não se locomova após os 5 

segundos iniciais ou se durante o combate o robô permanecer por mais de 5 segundos sem 

se locomover o juiz abrirá contagem e ao final dará punição ao robô em questão.  

 Após o fim do tempo regulamentar do round (1 minuto e 30 segundos) o robô 

deve ser desligado. 

 Somente o juiz ou capitão (mediante aprovação do juiz) de alguma das equipes 

competidoras pode se aproximar da arena. Durante o combate deve ser respeitada 

distância regulamentar da arena de forma a evitar possíveis intervenções ou acidentes. 

 O Capitão poderá solicitar ao juiz, aproximar-se do robô, esse ato deverá acontecer 

somente uma única vez no combate, o tempo para manutenção é de no máximo 1 minuto. 

Este tempo não pode ser chamado por uma equipe no momento em que seu robô esteja 

sendo empurrado para fora da arena, com o simples objetivo de impedir uma derrota certa. 

Cabe somente ao juiz acatar ou não o pedido de tempo de uma equipe sendo sua decisão 

irrevogável e indiscutível.  Após a intervenção o combate é reiniciado bem como a 

contagem de tempo do round em questão  

 O Juiz somente poderá permitir a aproximação do capitão na arena caso os robôs 

se encontrem em clinch (travados) ou sem ação no combate.  

 

4.3. FALTAS 

Serão consideradas faltas, as falhas na execução da volta no percurso da pista. 

Para cada falta, haverá uma penalidade de acordo com a gravidade da mesma. Abaixo 

estão listados os tipos de faltas e suas penalidades.  

QUADRO DEPENALIDADES 

FALTAS PENALIDADES 

Descumprimento das especificações do robô   Desclassificação 

Quando cometer uma violação  1 ponto 

Tocar/Encostar no robô sem autorização do Juiz 2 pontos 

Parado na Atena por mais de 5 segundos 1 ponto 

Desrespeito aos juízes ou a qualquer participante, ou não participante 

do evento   

Desclassificação 

Tentativa de impedir, ou dificultar a execução da luta de qualquer ou 

competidor 

Desclassificação 



 

 

5. COMISSÃO JULGADORA  

 

A comissão julgadora será formada por professores capacitados e orientados pela 

coordenação da competição. Todos os componentes da comissão julgadora serão 

imparciais. A comissão julgadora terá a missão de julgar todas as execuções de volta da 

competição e todos os pedidos de retratação e reconsideração de causa, interpretados 

pelos competidores. Todos os pedidos de interpretação de causa deverão ser solicitados 

ao líder da comissão julgadora. A comissão julgadora terá livre arbítrio para julgar todos 

os quesitos da competição, não sendo aceitas dicas, manifestações, falas, decisões, ou 

implicações de qualquer membro externo, grupos, ou individuais de participantes, ou não 

participantes da mesma, nem mesma a comissão organizadora do evento poderá intervir.  

  

6. PREMIAÇÃO  

 

A premiação será para os estudantes que obtiverem as seguintes colocações, 

conforme indicado abaixo: 

 

  1° lugar = Troféu e medalhas de Ouro; 

 2° lugar = Medalhas de Prata 

 3° lugar = Medalhas de Bronze 

 

Todos os alunos que participarem das atividades do evento receberão um 

certificado de participação de 8h.  

  

 



 

 

 

REGULAMENTO 

 

ANEXO V –  REGRAS DA COMPETIÇÃO DE ROBÔ RATOEIRA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo da prova é fazer com que o robô percorra a maior distância na quadra 

utilizando apenas a força impulsionada pela mola da ratoeira. Cada competidor terá 3 

minutos para executar duas tentativas. Os juízes deverão considerar a maior distância 

entre as duas tentativas.  

 Nome da modalidade: Ratoeira   

 Número de robôs por partida: 1  

 Duração da partida: 3 minutos  

 Dimensões máximas dos robôs: 250x250x200mm  

 Especificações do circuito: Verificar item 3: “Percurso”  

 Especificações de controle: Mecânico  

 Quantidade de membros: As equipes poderão ser compostas de até 3 membros   

  

Atenção:  

1º - Cada robô poderá participar em mais de uma categoria durante o evento, por exemplo: 

um robô inscrito na categoria seguidor de linha, poderá participar na categoria do 

Labirinto e vice-versa;  

2º - Cada competidor não poderá participar em mais de uma equipe na mesma categoria;  

3º - Até 10 minutos antes da hora do início da competição, todas as equipes deverão levar 

seus carros para a inspeção. A inspeção é controlada por um membro do júri que se 

encarregara de receber os robôs e inspecioná- los e devolvê-los ao início da rodada.  

4º - Se o número de equipes inscritas for menor ou igual ao número de colocações, só 

serão premiados os robôs que atingirem uma distância mínima que será demarcada na 

pista.  

  

2. ESPECIFICAÇÕES DOS ROBÔS 

 



 

 2.1.  Os robôs devem ser mecânicos de acionamento manual utilizando apenas uma 

ratoeira em sua estrutura utilizado como sistema de propulsão.  

2.2. O robô não deve utilizar motores e nenhum sistema elétrico que seja capaz de 

aumenta a sua velocidade.  

  

3. PERCURSO  

 

Será delimitado um espaço na quadra demarcando apenas as bordas do trajeto que 

o robô deverá percorrer.  

  

4. PROVA 

 

4.1. PARTIDA/CHEGADA 

Os robôs deverão partir de um ponto demarcado na quadra. Será considerado 

vencedor o robô que percorrer a maior distância na quadra.  

  

4.2. TEMPO DE PROVA 

O tempo máximo do duelo será de 03(três) minutos ou após duas tentativas.   

 

4.3. FALTAS 

Serão consideradas faltas, as falhas na execução da volta no percurso da pista. 

Para cada falta, haverá uma penalidade de acordo com a gravidade da mesma. Abaixo 

estão listados os tipos de faltas e suas penalidades.  

 Desrespeitar aos juízes, ou a qualquer participante, ou não participante do evento. 

Penalidade: DESCLASSIFICAÇÃO.  

 Tentativas de impedir, ou dificultar a execução da volta de qualquer outro 

competidor. Penalidade: DESCLASSIFICAÇÃO.  

  

4.4. PONTUAÇÃO  

A equipe vencedora será a que percorrer a maior distância.  

  

5. COMISSÃO JULGADORA  

 

A comissão julgadora será formada por professores capacitados e orientados pela 

coordenação da competição. Todos os componentes da comissão julgadora serão 



 

imparciais. A comissão julgadora terá a missão de julgar todas as execuções de volta da 

competição e todos os pedidos de retratação e reconsideração de causa, interpretados 

pelos competidores. Todos os pedidos de interpretação de causa deverão ser solicitados 

ao líder da comissão julgadora. A comissão julgadora terá livre arbítrio para julgar todos 

os quesitos da competição, não sendo aceitas dicas, manifestações, falas, decisões, ou 

implicações de qualquer membro externo, grupos, ou individuais de participantes, ou não 

participantes da mesma, nem mesma a comissão organizadora do evento poderá intervir.  

  

6. PREMIAÇÃO  

 

A premiação será para os estudantes que obtiverem as seguintes colocações, 

conforme indicado abaixo: 

 

  1° lugar = Troféu e medalhas de Ouro; 

 2° lugar = Medalhas de Prata 

 3° lugar = Medalhas de Bronze 

 

Todos os alunos que participarem das atividades do evento receberão um 

certificado de participação de 8h.  

  

 


