
                                                  

 

Regulamento da Competição de Robótica 
 

A Competição de Robótica do IFS é um evento que compõe Semana Acadêmica do Instituto               
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), Campus Lagarto. A competição             
de robótica ajuda a trabalhar conceitos científicos de forma prática, permite desenvolver uma             
série de habilidades como criatividade e raciocínio lógico e engaja os estudantes em desafios              
que estimulam o trabalho em equipe. 

Esta competição inspira-se na modalidade prática organizada pela Olimpíada Brasileira de           
Robótica (OBR), em que em um ambiente hostil, muito perigoso para o ser humano, um robô                
completamente autônomo, desenvolvido por uma equipe de estudantes, recebe uma tarefa           
difícil: resgatar vítimas sem interferência humana. 

O robô deve ser ágil para superar terrenos irregulares, transpor caminhos desconhecidos,            
desviar de escombros e subir montanhas para conseguir salvar as vítimas desse desastre,             
transportando-as para uma região segura onde os humanos já poderão assumir os cuidados. 

Serão ofertadas 10 vagas para equipes, totalizando 40 competidores, no máximo. 

A competição acontecerá na área de convivência do IFS Lagarto. 

 

  



                                                  

 

Inscrições 
 

Quem pode participar? 

Todo estudante de Ensino Médio, Técnico ou Superior do IFS. 

Como montar uma equipe? 

As equipes para participar da Competição devem ser compostas respeitando-se os seguintes            
itens: 

● Grupos de no mínimo 2 e no máximo 4 estudantes; 
● Cada estudante só pode fazer parte de uma equipe; 
● Cada equipe deve ter um nome (será necessário para sua inscrição);  
● Todos os estudantes da equipe devem estar vinculados ao IFS; 
● Os integrantes das equipes podem ser de diferentes níveis de ensino e cursos. 

O que é necessário para a inscrição? 

É obrigatório que todos os membros da equipe estejam previamente inscritos na plataforma             
SisPubli do IFS até a data de inscrição de equipes prevista na programação da competição ou                
até serem preenchidas todas as vagas. Além disso, para garantir a participação no evento, a               
equipe terá que realizar a inscrição através do formulário:         
https://forms.gle/vXCWVfeMiD6HYmZY6 

 

 

 

 

https://forms.gle/vXCWVfeMiD6HYmZY6
https://forms.gle/vXCWVfeMiD6HYmZY6


                                                  

 

Formato da Competição 

 

Objetivos 

A Competição de Robótica caracteriza-se por simular um ambiente real de desastre onde o              
resgate das vítimas precisa ser realizado por robôs autônomos desenvolvidos pela equipe. O             
protótipo terá que vencer os desafios de uma arena repleta de obstáculos e resgatar vítimas               
sem nenhuma interferência humana. 

O robô deve ser ágil para superar terrenos irregulares (redutores de velocidade); transpor             
caminhos onde a linha não pode ser reconhecida (gaps na linha); desviar de escombros              
(obstáculos) e subir montanhas (rampas) para conseguir salvar a(s) vítima(s) (bolas de isopor             
revestidas de papel alumínio ou pintadas de preto), transportando-a(s) para uma região segura             
(área de resgate) onde os humanos já poderão assumir os cuidados. 

 

Exigências da competição para os robôs desenvolvidos pelas equipes. 

 

● O robô precisa ser autônomo, ou seja, depois de programado e iniciado terá que              
desenvolver as tarefas sem nenhuma interferência humana. 

● Após a programação e ajustes, o robô só poderá ser iniciado apenas pelo             
capitão; 

● 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 da equipe devem sempre incentivar o desenvolvimento do robô           
pelos estudantes e não realizar as tarefas para eles apenas com o intuito de              
ganhar a competição. 
 



                                                  
 

Construção dos robôs 

● Qualquer kit de robótica disponível ou robô construído com hardware próprio           
podem ser utilizados, desde que o robô atenda às especificações a seguir e que              
o design e construção sejam primariamente e substancialmente fruto do     
trabalho dos estudantes.  

● Qualquer robô ou componente eletrônico completo, comercialmente disponível,        
que se enquadre na categoria de “seguidor de linha” ou “robô para resgate” será              
sumariamente desclassificado, caso modificações significativas, tanto em    
hardware quanto em software, não tenham sido realizadas pelos alunos. No           
caso de haver alguma dúvida quanto à legitimidade de algum produto comercial            
em particular, solicita-se contato antecipadamente com os organizadores. 

● O robô pode ter qualquer tamanho. Não há limite de sensores, motores,            
atuadores ou qualquer outro instrumento dentro do robô. Lembrem-se que o   
robô deve conseguir andar pela arena onde há limites de área e espaço. O              
tamanho do robô e sua estrutura fazem parte da estratégia da equipe. Não são       
aceitas reclamações sobre a arena por causa do tamanho do robô. 

● Destaca-se que cada equipe deve desenvolver sua própria programação, sendo          
a programação dos robôs sujeita à inspeção dos juízes a qualquer momento.            
Assim, os códigos dos robôs devem ser diferentes, bem como a estrutura e os       
componentes da montagem dos robôs também devem ser diferentes. 

● Cada equipe deve ter seu próprio robô. Não é permitido o compartilhamento 
de robôs entre equipes, uma vez que a montagem e estrutura de hardware do    
robô também são parte da estratégia.  

● Caso os juízes identifiquem um robô ou programa que não foi construído ou             
desenvolvido pelos estudantes, a equipe será desclassificada. Os juízes são          
orientados a solicitar uma cópia do programa quando forem constatadas          
irregularidades.  
 

Arena e Ambiente 

A arena utilizada na maratona será uma simplificação das que constitui a modalidade             
prática da OBR. Esta arena deve ter três ambientes, sendo que um desses ambientes              



                                                  
estará em um primeiro nível (nível do solo ou térreo) e a sala de resgate em um nível                  
mais elevado (primeiro andar ou segundo nível), com rampa de acesso ligando a área              
de percurso à sala de resgate. É preciso salientar que a arena pode ter muitas formas                
de configuração. Na Figura 1 é apresentado um exemplo de rampa configurada na             
forma tradicional. 

 
Figura 1: Exemplo de rampa configurada na forma tradicional 

Piso 

O piso das salas será uma superfície de cor clara (branco ou próximo de branco) lisa,                
pintada com tinta fosca ou de MDF branco. Ela poderá ser de madeira (recomendado              
para uma melhor qualidade) ou de plástico disposto sobre chão ou superfície plana             
(recomendado para um custo menor). Este piso representa a área de desastre. Sobre             
ele haverá linhas pretas para guiarem o caminho do robô, detritos (obstáculos) típicos             
do desastre que podem danificar ou impedir o avanço dos robôs, Gaps que simulam              
falhas no caminho do robô (falhas nas linhas pretas), redutores de velocidade que             
simulam terreno hostil; vítimas do desastre que precisam ser resgatadas e uma área,             
no nível superior, que indica a área de resgate. 

Sobre as Linhas 

● As linhas pretas, com 1-2cm de largura, existirão em toda a arena, com exceção              
da sala de resgate, e podem ser feitas utilizando fita isolante convencional,            
impressões em papel, adesivos ou outros materiais. As linhas serão dispostas           
no chão da área de percurso e da rampa em um trajeto não conhecido pelas               
equipes a priori, e similares para todas as equipes nas arenas de mesmo nível – 
fácil, média e difícil - da competição. 

● As linhas devem ficar distantes pelo menos 15 cm (+/- 2cm) das bordas da área               
de percurso e centralizadas quando dispostas sobre a rampa. 



                                                  
● As linhas representam uma passagem segura, conhecida antes do desastre, e           

podem estar obstruídas por obstáculos, gaps ou ter redutores de velocidade,           
além de poder formar intersecções e becos sem saída. As linhas podem ainda             
fazer curvas grandes, pequenas, curvas em 90°, retas, zigue-zague, círculos,          
entre outras formas. As linhas NÃO podem formar curvas com angulação menor            
do que 90°. 
 

Dos componentes do desafio 

O ambiente da missão contém diversos componentes que compõem o desafio. São 
eles: 

● Obstáculo; 
● Redutor de velocidade; 
● Gap;  
● Intersecção e beco sem saída;  
● Vítima;  
● Área de resgate;  
● Passagem;  
● Marcador de percurso.  

 

Cada um desses componentes insere uma dificuldade ou meta para o robô. O             
obstáculo deve ser contornado; os redutores de velocidade e gaps devem ser            
superados; as interseções devem ser solucionadas; as vítimas devem ser resgatadas e            
colocadas na área de resgate. 

A COMPETIÇÃO 

A competição visa estimular os estudantes a enfrentarem desafios na construção de            
seus robôs. Simulando um ambiente de resgate, as equipes devem construir robôs            
robustos, velozes e inteligentes que permitam obter o maior número de pontos no             
menor tempo, enfrentando falhas no caminho, obstáculos e terrenos acidentados. O           
resgate da vítima é o auge da competição e representa o sucesso completo da equipe. 

 



                                                  
 

Calibração antes da rodada 

Sempre que possível, a organização cederá uma arena extra exclusiva para treino ou             
estabelecerá horários para que as equipes treinem nas arenas oficiais da competição            
(calibração, testes e setups), aproveitando os horários ociosos das arenas. Os           
organizadores concederão 2 minutos de tempo de calibração exclusivo nas arenas           
oficiais para cada time imediatamente antes de suas rodadas oficiais. 

Calibração é considerado o processo de leitura dos sensores e a modificação manual             
ou automática da programação do robô. Não é considerado calibração toda e qualquer             
atividade de pré-mapeamento. Neste tempo de calibração, não será admitido que o            
robô execute qualquer teste da pista seguindo a linha, mas apenas que execute rotinas              
de calibração dos sensores, podendo para isto ser posicionado em qualquer parte da             
arena. 

Rodadas 

Para iniciar uma rodada, os robôs serão posicionados no local de largada indicado na              
arena pelos juízes. 

Uma área demarcada na área de percurso deverá ser o ponto de partida. O horário de                
início de cada rodada deverá ser publicamente disponibilizado pela organização local,           
bem como os resultados obtidos nas rodadas anteriores. 

Os robôs terão um máximo de 5 minutos para completar a tarefa por rodada. O tempo                
de cada rodada será marcado pelo juiz. 

O cronômetro nunca para. Equipes atrasadas para o início (tolerância de no máximo 10              
minutos) perderão a rodada, ficando com pontuação igual a zero e tempo igual a 5               
minutos (300 segundos). 

Quebra das regras 

Qualquer violação das regras impedirá que os robôs participem da competição até que             
as modificações solicitadas sejam realizadas. Todavia, as modificações precisam ser          
realizadas de forma a atender ao calendário e horários da competição. Nenhum tempo             
extra será oferecido às equipes que tiverem irregularidades. Caso um robô falhe ao             



                                                  
atender a alguma especificação (mesmo com modificações), ele será desclassificado          
da rodada em questão (não do torneio). 

É preciso sempre ter em mente que o trabalho deve ser realizado pelos estudantes.              
Caso exista assistência dos mentores (pais, professores, ou outras pessoas estranhas           
ao grupo de alunos integrantes do time) os times serão sumariamente desclassificados            
do torneio. 

Os Humanos 

Humanos podem mover seus robôs apenas quando autorizados e solicitados pelos           
juízes. Antes do início de cada rodada, os times devem designar um humano do time               
que atuará como capitão e será o único responsável pelo movimento do robô na arena.               
Os outros membros do time ou qualquer espectador que esteja nas proximidades da             
arena deverão estar pelo menos 1,5m da arena sempre que qualquer robô estiver             
ligado, exceto quando autorizado pelos juízes. 

Nas áreas de trabalho das equipes, apenas os estudantes são permitidos. Técnicos e             
tutores devem ficar do lado de fora das áreas de trabalho e da área das arenas.                
Demais espectadores humanos devem estar acomodados em arquibancadas ou a pelo           
menos 1,5 metro de distância das arenas. 

Da pontuação 

Para cada rodada, os robôs poderão receber a seguinte pontuação ao superar            
elementos de dificuldade durante o percurso na arena: 

Pontos por elementos da arena. 

● Desviar com sucesso de cada obstáculo bloqueando o caminho 10 pontos; 
● Ultrapassar cada redutor de velocidade 5 pontos; 
● Seguir o caminho correto em uma intersecção ou beco sem saída 15 pontos; 
● Passar com sucesso pela área interna de uma passagem 10 pontos; 
● Vencer adequadamente uma situação de gap na linha 10 pontos; 
● Superar um marcador de percurso na primeira tentativa 60 pontos; 
● Superar um marcador de percurso na segunda tentativa 40 pontos; 
● Superar um marcador de percurso na terceira tentativa 20 pontos; 
● Superar um marcador de percurso na quarta (ou mais) tentativa 0 pontos. 

 



                                                  
Pontuação da rampa de percurso: 

● Passagem completa pela rampa na primeira tentativa 30 pontos; 
● Passagem completa pela rampa na segunda tentativa 20 pontos;  
● Passagem completa pela rampa na terceira tentativa 10 pontos; 
● Passagem completa pela rampa na quarta (ou mais) tentativa 0 pontos 

 

Pontuação para a sala de resgate: 

● Cada vítima viva resgatada na primeira tentativa 60 pontos; 
● Cada vítima viva resgatada na segunda tentativa 40 pontos; 
● Cada vítima viva resgatada na terceira tentativa 20 pontos; 
● Cada vítima viva resgatada na quarta (ou mais) tentativa 0 pontos; 
● Cada vítima morta resgatada na primeira tentativa 50 pontos; 
● Cada vítima morta resgatada na segunda tentativa 30 pontos; 
● Cada vítima morta resgatada na terceira tentativa 10 pontos; 
● Cada vítima morta resgatada na quarta (ou mais) tentativa 0 pontos. 

 

Considera-se a vítima resgatada com sucesso se esta for movida completamente para            
a área de resgate e o robô deixar a área de resgate sem a vítima. Após o robô colocar                   
todas as vítimas na posição final (conforme especificado em Área de Resgate), NÃO é              
necessário desligar o robô. Caso o robô amasse, fure ou estrague o papel alumínio que               
recobre a vítima, será dado FALHA DE PROGRESSO. O juiz removerá cada vítima             
posicionada na área de resgate com sucesso, assim que identificar que não estará             
mais interferindo na ação do robô. 

Falhas de progresso e tentativas 

● O robô permanecer parado no mesmo lugar por 10 segundos; ou  
● O robô subir a rampa, nitidamente, sem seguir linha; ou 
● O robô perder a linha preta por mais de 10 segundos; ou 
● O robô se perder da linha e passar a seguir uma outra linha paralela ou outra                

que não seja a linha da sua frente; ou 



                                                  
● O robô não conseguir contornar o obstáculo com sucesso, derrubá-lo ou           

empurrá-lo por mais de 1 cm; ou 
● O robô não seguir o caminho correto em uma intersecção ou beco sem saída; ou 
● O robô não ser capaz de passar pela entrada da sala de resgate ou por uma     

passagem; ou 
● O robô derrubar uma passagem; ou  
● O capitão da equipe declarar que quer reiniciar uma nova tentativa na área de              

percurso, rampa ou sala de resgate.  
 

Para cada FALHA DE PROGRESSO, o robô deverá recomeçar o percurso ou rampa             
em que estiver atuando, considerando este reinício uma NOVA TENTATIVA. 

O recomeço dos percursos e rampas obriga o robô a ser posicionado no final do               
percurso anterior ou rampa (quando o recomeço for na sala de resgate). O primeiro              
percurso é uma exceção, onde o recomeço é no ponto de partida. 

Após uma FALHA DE PROGRESSO, a equipe pode reiniciar a fonte de alimentação             
(desligar e ligar o robô) e, em seguida, reiniciar o programa. A equipe não tem               
permissão para mudar o programa, fornecer informações sobre o percurso ao robô ou             
reparar o robô. As equipes devem apresentar ao juiz antes de sua rodada qual o               
procedimento a ser realizado quando ocorrer FALHA DE PROGRESSO; as equipes           
devem se ater a esse método, independentemente da situação. 

Após a terceira tentativa de superação de um marcador de percurso ou rampa, o robô               
deverá ser movido para atrás do marcador de percurso seguinte. Não serão            
computados os pontos por marcador de percurso superado, mas será considerada a            
melhor pontuação obtida dentro do percurso. A equipe pode ainda optar por pular o              
percurso antes de finalizar as 3 tentativas. Isso implicará em perda das 3 tentativas,              
perda de qualquer pontuação do marcador de percurso e uma penalidade de 1 minuto              
por percurso até um marcador ou rampa pulada que será acrescido no tempo final. 

O tempo máximo da rodada, mesmo com penalidades, será de 5 minutos. 

A equipe ainda pode decidir abandonar a rodada antes de seu término se a FALHA DE                
PROGRESSO for causada por uma falha no robô ou simplesmente a equipe e seu              
capitão acharem melhor terminar a rodada. Neste caso, o capitão do time deve indicar              
aos juízes a desistência da equipe anunciando FIM DA RODADA e retirando o robô da               
arena. Todos os pontos conquistados pela equipe serão considerados, mas seu tempo            



                                                  
de prova, para efeito de desempate, será o tempo máximo da prova (5 minutos). A               
equipe poderá solicitar o FIM DA RODADA a qualquer momento. 

Sugere-se realizar, pelo menos, 3 (três) rodadas em 3 (três) arenas diferentes, sendo             
que a pior pontuação da equipe em uma rodada será desconsiderada. 

As equipes poderão, eventualmente, ser divididas em chaves e/ou fases de acordo            
com a realidade e número de participantes de cada estado. Por exemplo, pode-se usar              
as duas arenas mais simples para classificação das melhores equipes e a arena mais              
difícil para definir o campeão apenas para as equipes classificadas nas duas primeiras             
arenas. Em caso de chaves, fases ou classificatórias, sugere-se que todas as            
pontuações sejam utilizadas, sem descarte de notas. Toda e qualquer estruturação de            
rodadas deve ser divulgada e acordada com as equipes, embasadas por estas regras,             
antes do início da competição. 

A organização local, com a anuência da organização geral, realizará ampla divulgação            
prévia aos responsáveis por equipes locais. A organização local fará, antes do início             
das provas, uma reunião com representantes de todos os grupos presentes para leitura             
das regras e sorteios dos times. 

________________________________________________________________________________ 

Programação 

01/09 - Data de início da inscrição de equipes. 

16/09 - Data limite para inscrição de equipes (caso hajam vagas). 

18/09 - Confirmação da inscrição de equipes. 

23/09 - Competição. 

Premiação 

O evento irá distribuir troféus para os três melhores times. Além disso, serão distribuídos dois               
kits de arduino para os dois primeiros colocados. 

Comitê da Competição de Robótica 

Profª. Stephanie Kamarry Alves de Sousa (IFS/Lagarto) 

 


