
 

 

 

RETIFICAÇÃO  

 

Retificar o Edital nº 01/2017, de 01 de setembro de 2017 

 

REGULAMENTO 

 

ANEXO IV –  REGRAS DA COMPETIÇÃO DE ROBÔ SUMÔ 

 

Onde se lê: 

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  
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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: 30x30cm  

 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  



 

Onde se lê: 

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 permitido 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 
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 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 30 cm de comprimento, 30 cm de largura e a altura é 

ilimitada, o peso terá o limite máximo de 3Kg (três quilos) e não será permitido 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. 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. 

2.9. 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 

 

Onde se lê: 

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 5cm e diâmetro de 180 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 (3 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. 
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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 3 cm e diâmetro de 160 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 (3 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. 


