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1 - Descrição do desafio 

Em 2020, o tema do TBR na categoria High é “Fitossanidade”.  
 

No desafio prático você encontrará missões onde o objetivo do robô será de plantar as mudas nos seus locais 

corretos, bem como retirar os defensores agrícolas, que se encontram espalhados pelo tapete, e destiná-los 

ao seu local seguro ou seu uso correto. 

 

2 – Definições 

 

2.1 – Gerais 

2.1.1 – Sempre que o robô passar sobre um objeto (muda grande, muda pequena ou defensivo 

agrícola) ficará entendido que o robô pegou este objeto e está carregando-o consigo. 

2.1.2 – Sempre que o robô passar sobre um depósito de defensivos agrícolas ficará entendido que o 

robô deixou neste local todos os defensivos agrícolas que estiver carregando. 

2.1.3 – Sempre que o robô passar sobre uma área de plantio ficará entendido que o robô deixou 

neste local todas as mudas grandes e mudas pequenas que estiver carregando. 

2.1.4 - O robô pode carregar quantas mudas quiser a cada saída da base. 

2.1.5 - O robô pode carregar quantos defensivos agrícolas quiser a cada saída da base. 

2.1.6 – O robô deve estar totalmente dentro da base no início e no reinício da partida. 

 2.1.7 – Cada partida tem o tempo total de 2 minutos. O time traçar estratégias para que seu robô 

saia uma ou mais vezes base, desde que a soma do tempo total de execução do robô não ultrapasse os 2 

minutos. 

 2.1.8 – O robô não pode passar sobre as barreiras existentes no tapete. Caso isso ocorra, o robô 

deverá reiniciar novamente da base. 

  

2.2 – Objetos do tapete 

2.2.1 - Mudas grandes – as mudas grandes serão “colocadas” aleatoriamente nas posições de 1 a 4 

abaixo demonstradas. O Robô deve ser capaz de cumprir as missões independente do posicionamento 

escolhido. 
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2.2.2 - Mudas pequenas – as mudas pequenas serão colocadas, de acordo com a sua cor correspondente, 

nas posições de A a D abaixo demonstradas. 
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2.2.3 - Defensivos agrícolas – os defensivos agrícolas serão colocados nas posições de 1 a 8, conforme 

demonstrados abaixo. 

 

2.2.4 - Barreiras – existem 4 barreiras no tapete que impedem o robô de passar sobre elas. 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 



Desafio Prático - TBR 2020 – Categoria High 

Todos os direitos reservados a R2E Robótica, Educação e Eventos 
www.torneiobrasilderobotica.com.br 

5 
 

2.3 - Áreas do tapete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 - Preparação da partida 

Para as etapas Regionais poderão ser utilizados 4 tipos de posicionamento das Mudas Grandes. 

A opção de escolha será feita pelo juiz durante a avaliação de Tecnologia e Engenharia, após a 

avaliação da programação e estratégia da equipe. Segue abaixo: 

    

Depósito de defensivos 

agrícolas 

Área de plantio amarela 

Área de plantio verde Área de plantio azul 

Área de plantio cinza 

Base 
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Os quatro modelos de tapete estarão disponíveis para as equipes. 

3 - Missões: 

3.1 - Missão 1 – Plantio de mudas pequenas 

Missão: 

“Plantar” as mudas pequenas em uma das quatro áreas de plantio existentes no tapete. 

Pontuação:  

Condição 1 – Robô deixou muda pequena na Área de plantio com a mesma cor da muda pequena – 12 

pontos 

Condição 2 – Robô deixou muda pequena na Área de plantio com a cor diferente da muda pequena – 6 

pontos 

Condição para pontuação:  

Cada Área de Plantio poderá pontuar no máximo 2 mudas pequenas. Será considerada sempre a maior 

pontuação possível. 

A pontuação se dará conforme estabelecido no item pontuação. 

 

3.2 - Missão 2 – Plantio de mudas grandes 

Missão: 

“Plantar” as mudas grandes em uma das quatro áreas de plantio existentes no tapete, buscando “colocar” 

um defensivo agrícola para cada muda grande corretamente colocada na área de plantio. 
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Pontuação:  

Condição 1 – Robô deixou Defensivo agrícola E Muda Grande com a mesma cor da área de plantio – 22 

pontos 

Condição 2 – Robô deixou somente a Muda Grande com a mesma cor da área de plantio – 16 pontos 

 

Condição para pontuação:  

Cada Área de Plantio poderá pontuar no máximo 1 muda grande, com a mesma cor da área de plantio. 

A pontuação se dará conforme uma das condições estabelecidas no item pontuação. 

 

3.3 – Missão 3 – Defensivos agrícolas 

Missão: 

 Os defensivos agrícolas devem ser colocados em um dos três depósitos de defensivos agrícolas ou 

utilizados junto com as mudas grandes na missão 2. 

Pontuação:  

Condição 1 – Robô deixou o defensivo agrícola no depósito de defensivos agrícolas – 4 pontos cada 

Condição para pontuação:  

Cada Depósito de defensivos agrícolas poderá pontuar no máximo 8 defensivos agrícolas. 

A pontuação se dará conforme a condição estabelecida no item pontuação. 

 

4 - Penalidade:  

- Sempre que o robô passar totalmente sobre uma barreira, será penalizado com 5 pontos e deverá 

reiniciar novamente da base. 

- Quando o robô identificar a barreira e retornar, não passando totalmente por ela, não precisará reiniciar 

da base e não será penalizado. 

5 - Processo 

5.1 – O robô poderá retornar à base quantas vezes for necessário. 

5.2 – O robô somente poderá reiniciado pelo operador do robô, sem penalidade, quando estiver na base. 

5.3 – Todo objeto que não estiver pontuando voltará ao seu local de origem quando o robô for reiniciado da 

base.  
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5.4 – No reinício do robô, o robô deverá estar totalmente dentro da base. 

5.5 - A pontuação será contabilizada somente após o término da partida. 

5.6 - Não existe ordem para a realização das missões. 

5.7 – A equipe terá apenas uma partida, que acontecerá durante a avaliação de Tecnologia e Engenharia. 

6 – Dúvidas 

Todas as dúvidas que surgirem sobre o desafio prático na categoria High do Torneio Brasil de Robótica 

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

caso, na reunião dos técnicos que acontece anterior ao início do torneio. 

Caso exista alguma dúvida sobre as regras e essa dúvida não tenha sido esclarecida antes do início 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, cidade, categoria no torneio 

e sua dúvida. 

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

