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1 - Descrição desafio 

 Em 2017, o tema do TBR na categoria High é “Turismo Sustentável”, onde o subtema da 

categoria High é “Desafios e soluções para a sustentabilidade político-econômica-social” 
.  

No desafio prático você encontrará missões onde o objetivo do robô será buscar o Equilíbrio entre o 

numero de visitantes, consumo consciente da água, consumo de energia, produção e descarte adequado 

do lixo, e outras ações ligadas ao tema. 

2 - Preparação do tapete 

O Kit de missões do TBR 2017 já é composto de todas as peças que voce utilizará para construção do 

seu cenário de treino do robô. 

2.1 – Definição de peças e lugares 

Nesta temporada, teremos alguns cubos coloridos que representarão pessoas, agua, energia e lixo. 

São eles: 

 

   

 

   

 

   

Pessoa Água 

Energia Lixo 

Rampa Suporte de cubos 
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2.2 - Posição de inicio e fixação das missões 

 

 

Suporte de cubos – São dois suporte de cubos no tapete, sendo um a direita da base e outro a esquerda 

da base. Eles devem ficar colados ao tapete com fita dupla face de alta aderencia. Note que no local 

Barreira grande Lombada 

Suporte de cubos 

Energia 

Suporte de cubos 

Aguas 

Barreiras Grandes 

Barreiras Pequenas 

Barreiras Médias 

Lombadas 
Lombadas 
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onde ficará o suporte de cubos existem três marcações no tapete onde devem ser coladas as fitas dupla 

face que fixarão a peça. 

Sobre o suporte a direita da base serão colocadas as quatro águas, representadas pelos cubos azuis, e 

sobre o suporte a esquerda da base serão colocadas as quatro energias, representadas pelos cubos 

vermelhos. As águas e energias não devem ser coladas. 

   

Barreira grande - São duas barreiras grandes no tapete, sendo um a direita da rampa e outra a esquerda 

da rampa. As barreiras devem ficar coladas ao tapete com fita dupla face de alta aderencia. Note que no 

local onde ficarão as barreiras grandes existem três marcações no tapete onde devem ser coladas as 

fitas dupla face que fixarão a peça. 

Barreira média - São duas barreiras médias no tapete, sendo um a direita da base e outra a esquerda da 

base. As barreiras devem ficar coladas ao tapete com fita dupla face de alta aderencia. Note que no local 

onde ficarão as barreiras médias existem duas marcações no tapete onde devem ser coladas as fitas 

dupla face que fixarão a peça. 

Barreira pequena - São duas barreiras pequenas no tapete, sendo uma próximo a localidade vermelha e 

outra próximo a localidade verde. As barreiras devem ficar coladas ao tapete com fita dupla face de alta 

aderencia. Note que no local onde ficarão as barreiras pequenas existem duas marcações no tapete 

onde devem ser coladas as fitas dupla face que fixarão a peça. 

Lombadas - São quatro lombadas no tapete, sendo duas a esquerda da rampa e  duas a direita da 

rampa. As lombadas devem ficar coladas ao tapete com fita dupla face de alta aderencia. Note que no 

local onde ficarão as lombadas existem duas marcações no tapete onde devem ser coladas as fitas dupla 

face que fixarão a peça. 

Pessoas e lixo – As pessoas, representadas pelos cubos amarelos, e os lixos, representados pelos cubos 

pretos, serão colocados aleatóriamente pelos juizes, momentos antes da partida, dentro das localidades 

vermelha, verde, azul e amarela. 

- Cada localidade poderá ter no máximo duas pessoas. 

- Não é permitido uma localidade com mais de um lixo. 

- Para cada lixo na localidade, é obrigatório ter ao menos uma pessoa. 
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2.3 – Definição das áreas do tapete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Missão: 

3.1 - Buscar o equilíbrio entre quantidade de pessoas, água, energia e lixo em cada localidade (verde, 

vermelha, amarela e azul). 

Pontuação: a pontuação se dará de acordo com a combinação de itens dentro de cada localidade. 

Combinação Pontuação 

1 pessoa + 1 água + 1 Energia 100 pontos 

1 pessoa + 1 água 50 pontos 

1 pessoa + 1 energia 30 pontos 

1 água + 1 energia 10 pontos 

Qualquer combinação diferente que não contenha lixo 5 pontos 

Qualquer combinação + 1 lixo 0 pontos 

 

3.2 – Recolher o lixo das localidades onde tiver lixo e leva-los para a base ou um dos depósitos de lixo. 

Condição Pontuação 

Lixo na base 15 pontos cada 

Lixo no depósito de lixo 50 pontos cada 

 

3.3 – O robô deve terminar a partida sobre a ponte. 

Localidade 
Localidade 

Depósito de lixo 

Base 
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Condição Pontuação 

Robô TOCANDO somente a parte superior da ponte E ponte em equilíbrio 50 pontos 

Robô TOCANDO somente a parte superior ponte E ponte inclinada,  20 pontos 

Robô TOCANDO a ponte E o tapete OU qualquer outra missão. 0 pontos 

Qualquer outra condição 0 pontos 

 

4 - Processo 

4.1 - Após a primeira saída do robô da base, o mesmo poderá retornar a base por até 4 vezes. Note que, a 

cada retorno do robô a base será contabilizado um retorno, mesmo que o robô não seja tocado pelo 

operador do robô quando retornar a base. 

4.2 – O robô somente poderá ser tocado pelo operador do robô na base. 

4.3 - O retorno do robô a base por mais de 4 vezes será considerado penalidade. 

4.4 - O toque do robô fora da base será considerado penalidade. 

4.5 – A saída do robô totalmente do tapete, onde nenhuma parte do mesmo esteja TOCANDO o tapete, será 

considerada penalidade e o robô será considerado inativo, tendo que reiniciar novamente da base. 

4.6 - A pontuação será contabilizada somente após o termino da partida. 

4.7 - Não existe ordem para a realização das missões. 

5 – Duvidas 

Todas as duvidas que surgirem sobre o desafio pratico na categoria High do Torneio Brasil de Robótica 

devem ser perguntadas através do CONTATO no site www.torneiobrasilderobotica.com.br ou, em ultimo 

caso, na reunião dos técnicos que acontece anterior aos torneios. 

Caso exista uma duvida sobre as regras e essa duvida não tenha sido esclarecida antes do inicio do torneio, 

caberá aos juízes interpretar a regra como eles, e apenas eles, acharem melhor. 

Ao entrar em contato pelo site, identifique-se com seu nome, nome do time, categoria do torneio e sua 

duvida. 

http://www.torneiobrasilderobotica.com.br/

