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Curso de Engenharia e Tecnologia 

Regras Oficiais para Campeonato de Robótica FECAF 

Segue Faixa com Obstáculos 

 

Introdução 

Robôs móveis são exemplos de sistemas cyber-físicos aplicados em automação 

industrial, notadamente na Indústria 4.0. Outras aplicações de robôs móveis incluem a 

exploração espacial, exploração de ambientes perigosos, operações de resgate, 

atendimento médico e hospitalar, entre outras.  

No meio industrial os robôs móveis conhecidos por AGV's (Automated Guided 

Vehicles) são responsáveis por transportar materiais entre estações de trabalho em 

células de manufatura automatizadas. Dentre os possíveis sistemas de navegação 

embarcados nos AGV's encontra-se o sistema Seguidor de Linhas, que podem ser 

pintadas ou produzidas por campos eletromagnéticos oriundos de fios enterrados no 

chão. Os robôs Segue Faixa (Line Following) de competição são inspirados nos AGV's 

industriais reais. 

Objetivo 

Cada equipe será responsável por projetar e construir um robô autônomo segue faixa 
para a Campeonato de Robótica. Os objetivos da competição são: 

1. Aplicação de conhecimentos técnicos específicos de Engenharia na solução de um 
problema real inspirado em tecnologia empregada em Automação Industrial. 

2. Desenvolvimento de competências comportamentais necessárias ao Engenheiro: 
relações interpessoais, trabalho em equipe, aceitação de desafios, criatividade, 
trabalho sob pressão e equilíbrio emocional.  

Resumo 

As equipes serão avaliadas conforme o desempenho de um robô em seguir uma pista 
desenhada no chão. Cada equipe deve ainda preparar um pôster com a descrição 
técnica do robô.    

O robô deve seguir as linhas no chão enquanto supera diferentes tipos de obstáculos, 
sendo pontuado da seguinte forma: 

- 10 pontos para cada obstáculo ultrapassado; 
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- 10 pontos por ultrapassar falhas na faixa do chão; 

- 05 pontos por cada pedaço de pista com lombada superada; 

Se o robô ficar parado na pista ele poderá ser reinicializado a partir do início na 
primeira pista de competição. O tempo para execução do percurso por time é de 15 
minutos.  

1. Arena 

1.1 Descrição 

1.1.1 A Arena é composta por módulos de pistas, que podem ser usados para montar 
diferentes trajetórias para os robôs seguirem. 

1.1.2 A Arena é composta por pistas medindo 300 mm x 300 mm com diferentes 
padrões de desenho. A seleção final dos padrões de desenho não será revelado para 
as equipes até o dia da competição.  

1.1.3 Haverá no mínimo 10 pistas no campo de competição. 

1.2 Chão 

1.2.1 As pistas no chão serão montadas em material firme e fosco para minimizar a 
reflexão de luz, entretanto os robôs devem estar preparados para lidar com variações 
de iluminação e reflexões de luz vindos da pista de competição ou do ambiente. 
Exemplo de desenhos são mostrados na figura 1. 

1.3 Linha no chão 

1.3.1 A linha preta com espessura de 1 a 2 cm deverá ser impressa na pista, formando 
a trajetória para o robô seguir. Os desenhos abaixo (Figura 1) são para referência 
apenas, podendo serem duplicados ou omitidos no dia da competição. 

1.3.2 Linhas retas poderão apresentar trechos tracejados com 5 cm entre cada traço. 

1.3.3 O padrão de trajetória da pista pode ser mudado de uma rodada para outra. 

1.4 Lombadas e Obstáculos 

1.4.1 Lombadas devem ter uma altura máxima de 1 cm, devem possuir cor branca e 
estar fixadas no chão. Podem ou não possuir ângulo. 

1.4.2 Obstáculos podem ser constituídos de tijolos, blocos, pesos ou outro material e 
devem possuir no mínimo 15 cm de altura. 

1.4.3 O robôs devem navegar desviando-se dos obstáculos e podem empurrar o 
obstáculo, mas estes podem estar fixos no chão. 
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Figura 1 - Exemplos de padrões de desenho de pista 

1.5 Condições ambientais 

1.5.1 Os times devem esperar condições ambientais diferentes entre locais de 
desenvolvimento, treinamento, calibração e competição. 

1.5.2 Os times devem estar preparados para ajustar seus robôs para a condição de 
competição. 

1.5.3 Condições de iluminação ou magnéticas podem variar ao longo da trajetória da 
pista. 

1.5.4 Os times devem estar preparados para lidar com interferência de iluminação, 
interferência eletromagnética e reflexões de luz vindas da pista ou outros pontos da 
arena. 

2. Robôs 

2.1 Sistema de Controle 

2.1.1 Robôs devem ser controlados de forma autônoma. Não é permitido controle 
remoto, manual ou transferência de dados para fins controle por qualquer tecnologia. 

2.1.2 Robôs devem ser iniciados manualmente pelo capitão do time. 

2.1.3 Movimentos pré-programados e mapas prontos pré-gravados na memória são 
proibidos. 

2.1.4 Os robôs não podem danificar qualquer parte da arena de competição. 

2.2 Construção 

2.2.1 Qualquer kit de robótica encontrado no mercado ou construído com hardware 
adquirido separadamente pode ser utilizado na construção do robô, já que isso é parte 
do processo criativo de cada time. 

2.2.2 Para segurança dos participantes e espectadores, somente lasers classes 1 e 2 
serão permitidos na competição. 
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2.2.3 As dimensões dos robôs devem ser tais que não excedam as dimensões de 
cada módulo de pista individual, no entanto diferentes formatos podem ser utilizados. 

2.2.4 O custo de construção de cada robô inscrito é de responsabilidade da equipe 
participante. 

2.3 Equipe 

2.3.1 Cada equipe poderá ter apenas um robô na pista de competição. 

2.3.2 Cada equipe deve ser formado por um mínimo de 3 e no máximo 4 membros, 
alunos regularmente matriculados nos cursos de Tecnologia ou Engenharia da 
FECAF. 

2.3.3 Não é permitida a participação como integrante em mais de 1 equipe de 
competição. 

2.4 Inspeções 

2.4.1 Os robôs poderão ser inspecionados por um grupo de árbitros no início ou a 
qualquer momento durante a competição para garantir que atendam as restrições 
estabelecidas. 

2.4.2 Não é permitido competir com um robô idêntico ao de outra equipe. Caso ocorra, 
ambas equipes serão desclassificados. 

2.4.3 Qualquer modificação nos robôs durante a competição deve ser informada aos 
árbitros para re-inspeção do robô, sob pena de desclassificação da competição. 

2.4.4 Os membros de cada time poderão ser interrogados sobre a operação de seus 
robôs para confirmar que o trabalho de construção e programação do robô foram 
realizados por eles mesmos. 

2.4.5 Todos os times deverão submeter o código fonte utilizado no robô para inspeção 
prévia dos árbitros. O código fonte não poderá ser compartilhado entre os times, sob 
pena de desclassificação. 

2.4.6 Violações nas regras de inspeção serão punidas com a desclassificação do robô. 

3. Jogo 

3.1 Arena para testes 

Se possível, os competidores terão acesso a uma arena separada para testes e 
calibração de seus robôs durante a competição. 

3.2 Havendo ou não arenas separadas para teste, fica sob critério dos organizadores 
permitir realizar testes e calibração na pista de competição. 

3.3 Zona de jogo 
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3.3.1 A arena em torno da pista de competição é chamada zona de jogo. 

3.3.2 Cada time deverá designar um capitão que será o único permitido a entrar na 
zona de jogo e interagir com o robô durante cada rodada de competição. 

3.3.3 O capitão só poderá entrar na zona de jogo e interagir com o robô quando 
autorizado pelo árbitro. 

3.3.4 Outros membros do time ou expectadores deverão ficar afastados por no mínimo 
150 cm da arena de competição. 

3.3 Início do Jogo 

3.3.1 A rodada começará no horário programado estando ou não o time presente ou 
pronto. Os horários de início serão divulgados antecipadamente. 

3.3.2 Quando a rodada de pontuação tiver começado não será permitido ao robô 
deixar a zona de jogo. 

3.3.3 Cada equipe terá 15 minutos para calibrar os sensores do robô e completar a 
prova. O tempo oficial de prova será mantido pelos árbitros. 

3.3.4 Calibração é definida como tomar a leitura de sensores e reajustar o programa 
do robô para acomodar tais leituras. Qualquer e toda atividade pré-mapeada resultará 
na desqualificação imediata do robô da competição. 

3.3.5 As equipes poderão calibrar seus robôs em todas as posições da pista que 
desejarem, mas o tempo continuará a contar. 

3.3.6 Quando a equipe estiver pronta para a rodada de pontuação, deverá avisar ao 
árbitro e nenhuma calibração posterior será permitida. Para começar a rodada de 
pontuação, o robô deve ser posicionado no início da primeira pista. 

3.4 O Jogo 

3.4.1 Os robôs iniciarão na primeira pista com faixa e seguirão em direção à última 
pista. A correta colocação será conferida pelo árbitro. 

3.4.2 Modificação no robô durante a rodada de pontuação é proibida, isso inclui a 
remontagem de partes que eventualmente tenham caído pela pista. 

3.4.3 Todas as partes do robô que caírem na pista permanecerão nela até o final da 
rodada daquele robô. Ninguém está autorizado a retirar partes da pista durante a 
rodada. 

3.4.4 Os times são proibidos de programar qualquer informação prévia sobre o campo 
de jogo. O robô deve reconhecer o campo por ele mesmo. 

3.5 Pontuação  
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3.5.1 O robô receberá pontos quando conseguir ultrapassar com sucesso cada perigo 
na pista: falhas na faixa, lombadas e obstáculos. 

3.5.2 Falha em conseguir ultrapassar os obstáculos e perigos na arena é definido 
como Falta de Progresso, veja item 3.6. 

3.5.3 Pontos disponíveis por ultrapassar falhas na pista, são 10 pontos. 

3.5.4 Pontos disponíveis por evitar obstáculos são 10 pontos por obstáculo. O time 
também ganhará esses pontos se conseguir deslocar o obstáculo da pista e continuar 
na faixa, no entanto o obstáculo poderá estar fixado na pista. 

3.5.5 O robô terá alcançado sucesso se conseguir continuar na pista após encontrar 
os obstáculos, chegando até a última pista. 

3.5.6 Pontos estão disponíveis para o robô que completar um trecho de pista que tiver 
uma lombada, 5 pontos por pista. 

3.5.7 Cada falha na pista, obstáculo ou lombada serão pontuados apenas uma vez na 
direção correta do percurso, não por número de tentativas de ultrapassar a pista. 

3.5.8 Empates na pontuação serão revolvidos com base no tempo que cada robô 
utilizou para completar a prova e/ou complexidade técnica e inovação implementadas 
no robô. 

3.6 Falta de Progresso 

3.6.1 A Falta de Progresso ocorre quando: 

⮚ O robô perde a faixa preta no chão e não consegue encontrá-la novamente 
para segui-la. 

⮚ O robô não consegue seguir a direção correta da pista. 

3.6.2 O capitão do time pode a qualquer momento solicitar Falta de Progresso para o 
árbitro. 

3.6.3 Se acontecer Falta de Progresso, o robô deve ser posicionado no início da 
primeira pista e reinicializado. Os pontos ganhos serão anotados pelo arbitro, bem 
como a última pista alcançada pelo robô. 

3.6.4 Somente o capitão do time é autorizado a reinicializar o robô, sem qualquer 
modificação mecânica e/ou de programação. 

3.6.5 Não há limite para reiniciar o trajeto devido a uma Falta de Progresso durante o 
tempo de jogo. 

3.7 Final de Jogo 



 
 

Revisão: 02  7 
 

3.7.1 O capitão do time pode solicitar o final de jogo a qualquer instante. Nesse caso 
deve indicar ao árbitro o pedido de final de jogo. O time receberá todos os pontos 
obtidos na rodada. 

3.7.2 A rodada acaba quando o tempo termina, quando o capitão solicitar final de jogo 
ou quando for atingida o último segmento de pista com sucesso. 

3.8 Prêmios 

3.8.1 Os três primeiros times classificados no jogo receberão medalhas de campeão, 
vice-campeão e terceiro colocado, conforme classificação na competição. 

3.8.2 A equipe campeã receberá o troféu de Campeão do Campeonato de Robótica 
FECAF. 

4. Avaliação técnica aberta 

4.1 Descrição 

4.1.1 A inovação técnica de cada time será avaliada durante um período específico de 
tempo no dia da competição. Todos os times precisam preparar um pôster (banner) 
para esse momento.  

4.1.2 O pôster deve ter as dimensões de 90 cm de largura por 120 cm de altura. O 
material para a confecção do pôster fica a critério da equipe competidora. Materiais 
para fixação do pôster (tesouras e fitas adesivas) estarão à disposição das equipes. 

4.1.3 Durante o período de apresentação, os membros de cada equipe não devem se 
afastar do seu pôster. Juízes andarão por entre os pôsteres e entrevistarão os 
membros de cada time sobre a construção, programação e inovações empregadas no 
robô. 

4.1.4 O objetivo principal da avaliação técnica aberta é enfatizar a inovação, 
engenhosidade e aplicação de conhecimentos de engenharia. Ser inovador é avançar 
em conhecimento em relação a soluções existentes ou utilizar uma solução simples, 
no entanto criativa para uma tarefa. 

4.2 Aspectos da avaliação 

4.2.1 A avaliação é focada em: 

a) criatividade; 

b) esperteza; 

c) simplicidade; 

d) funcionalidade. 
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4.2.2 O trabalho criativo de cada time pode incluir (mas não limitado a) um dos 
seguintes aspectos: 

a) criação de seu próprio sensor ao invés de usar sensores pré-montados; 

b) criação de um módulo de sensor com vários elementos eletrônicos num módulo 
auto-contido para realizar uma funcionalidade especial; 

c) criação de um módulo mecânico que é funcional, simples e/ou inovador; 

d) criação de um algoritmo para a solução das tarefas; 

e) utilização de sistemas de simulação e/ou engenharia e projeto auxiliados por 
computador para compor sua solução; 

4.2.3 O pôster deve incluir nome do time, componentes, descrição do robô, 
capacidade do robô, controlador e linguagem usada, sensores incluídos, métodos de 
construção, tempo usado para desenvolvimento e custos dos materiais. 

4.3 Reconhecimento por inovação 

4.3.1 Reconhecimentos na forma de Certificados serão conferidos para as equipes 
que se destacarem na competição por sua criatividade e engenharia aplicada, 
baseado nos seguintes critérios: 

a) Inovação: 

⮚ mecânica; 
⮚ eletrônica; 
⮚ algoritmos e estratégias de controle. 

b) Projeto robusto:  

⮚ projeto mecânico; 
⮚ projeto eletrônico; 
⮚ projeto de algoritmos e estratégias de controle. 

c) Trabalho em equipe: demonstração de colaboração e cooperação entre os 
membros do time. 

d) Boas práticas de engenharia: demonstração de boas práticas como brainstorming, 
projeto, desenvolvimento, prototipagem, planos de teste, planos de garantia de 
qualidade, documentação de projeto, controle de documentos, controle de 
configuração, etc. 

e) Utilização de metodologias de gestão de projetos, gestão de equipes e gestão da 
qualidade durante o projeto e desenvolvimento de seus robôs. 
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4.3.2 Evidencias na forma de documentos escritos devem ser fornecidos aos 
avaliadores para confirmar tais práticas inovadoras. 

5. Resolução de conflitos 

5.1 Árbitros e assistentes de árbitros 

5.1.1 Todas as decisões sobre a partida são realizadas pelo árbitro ou pelo assistente 
(se houver) que é o responsável pela arena, pessoas e objetos em volta dela. 

5.1.2 Durante a partida, decisões tomadas pelo árbitro ou assistente (se houver) são a 
palavra final. 

5.1.3 Na conclusão da partida, o arbitro solicitará ao capitão do time para assinar a 
ficha com a pontuação final. O capitão terá no máximo 1 minuto para assinar e quanto 
fizer estará representando todo o time; se houver questionamentos, deverão ser 
esclarecidos e anotados na ficha que então, será assinada pelo capitão do time. 

5.2 Esclarecimentos das regras 

5.2.1 Se houver necessidade, as regras poderão ser esclarecidas até o dia da 
competição pela equipe organizadora do evento. 

5.2.2 Antes da competição as regras poderão ser esclarecidas pelo professor 
responsável ou equipe organizadora do evento. 

5.3 Circunstâncias especiais 

5.3.1 Se ocorrem circunstâncias especiais ou problemas que não foram previstos, as 
regras poderão ser modificadas pela organização do evento, mesmo durante a 
competição. 

5.3.2 Se o capitão do time não participar das reuniões de discussão dos problemas 
que resultarão em modificação de regras conforme item 5.3.1, isso será considerado 
como concordância. 

6. Código de Conduta 

6.1 Espírito de Competição 

6.1.1 É esperado que todos os participantes respeitem os objetivos e ideais da 
competição. 

6.1.2 Os árbitros, professores e organizadores agirão dentro do espírito da 
competição, garantindo que ela seja competitiva, justa e divertida. 

6.1.3 Não é importante se você perder ou ganhar, mas o que conta é o quanto você 
aprendeu. 

6.2 Fair play 
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6.2.1 Robôs que deliberadamente ou repetidamente causarem danos na arena serão 
desqualificados. 

6.2.2 Competidores que deliberadamente causarem interferência nos robôs ou 
causarem danos na arena serão desqualificados. 

6.2.3 É esperado que o objetivo de todos os times seja participar da competição com 
espírito esportivo. 

 

 

 

 


