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1 - Descrição do desafio 

Em 2018, o tema do TBR na categoria High é “Ação para o Transito Seguro”.  
 

No desafio prático você encontrará missões onde o objetivo do robô será identificar pedestres, veículos 

motorizados e obstáculos, com diferentes tamanhos e cores, e separá-los conforme orientado neste 

documento. 

2 - Preparação do tapete 

O Kit de missões do TBR 2018 já é composto de todas as peças que você 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 pedestres, veículos motorizados 

e obstáculo, além de barreiras e isolamentos de área, como ilustrado abaixo: 
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2.2 - Posição de início e fixação das missões 

 

 

 

 

Isolamento de 

áreas 

Isolamento de 

áreas 

Pedestres, Veículos ou Obstaculos 

Barreiras Retas 

Barreiras em V 

Barreiras Retas 

Isolamento de áreas 

Depósito de 

obstáculo 



Desafio Prático - TBR 2018 – Categoria High 

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

4 
 

Isolamento de áreas – Os isolamentos de área devem ficar colados ao tapete. Note que no local onde 

ficarão os Isolamentos existem quadrados hachurados no tapete indicando os pontos onde a peça deve 

ser colada com fita dupla face de alta aderência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreira em V - São duas barreiras em V, conforme posições indicadas na figura abaixo. As barreiras 

devem ser coladas no tapete. Note que no local onde ficarão as barreiras existem quadrados 

hachurados no tapete indicando os pontos onde a peça deve ser colada com fita dupla face de alta 

aderência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreiras retas - São cinco barreiras retas, conforme posições indicadas na figura abaixo. As barreiras 

devem ficar coladas ao tapete. Note que no local onde ficarão as barreiras existem quadrados 

hachurados no tapete indicando os pontos onde a peça deve ser colada com fita dupla face de alta 

aderência. 
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Depósito de obstáculos – fica posicionado conforme posição indicada na figura abaixo. O Depósito de 

obstáculo deve ficar colado ao tapete. Note que no local onde ficará o Depósito de obstáculo existem 

quadrados hachurados no tapete indicando os pontos onde a peça deve ser colada com fita dupla face 

de alta aderência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedestres, Veículos motorizados e obstáculos – Os pedestres são representadas pelos cubos pequenos 

(amarelos e azuis), veículos motorizados são representados pelos cubos grandes (amarelos e azuis) e 

obstáculos são representados pelos cubos grandes (pretos). 

As pedestres, veículos motorizados e obstáculos serão colocados aleatoriamente pelos juízes nos seis 

locais indicados abaixo. 

Note que temos no total 4 pedestres, 4 veículos motorizados e 2 obstáculos, porem usaremos apenas 6 

objetos por partida. 

Todos os 6 pontos indicados abaixo deverão conter algum desses objetos (pedestres, veículos 

motorizados ou obstáculos). 
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Toda partida obrigatoriamente precisará conter 2 pedestres, 2 veículos motorizados e 2 obstáculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 – Definição das áreas do tapete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Missões: 

Missão 1 – Pedestres 

 Identificar os pedestres (cubos pequenos amarelos ou azuis) e levá-los para as correspondentes Áreas 

seguras para pedestres, conforme sua cor. Pedestres com superfície amarela deverão ser levados para a 

Área segura para pedestres de fundo amarelo e pedestres com superfície azul para a Área segura para 

pedestres de fundo azul.  
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# Condição de pontuação Pontuação 

1 
Os pedestres foram entregues corretamente na área adequada, 
concordância de cores, e estão TOCANDO o tapete (região amarela ou azul) 
na parte interna da Área segura para pedestres ao final da partida. 

52 pontos/pedestre 

2 
Os pedestres foram entregues incorretamente em áreas trocadas, 
discordância de cores, e estão TOCANDO o tapete (região amarela ou azul) 
na parte interna da Área segura para pedestres ao final da partida. 

12 pontos/pedestre 

 

Bônus: +30 pontos de bônus se os dois pedestres estiverem na condição de pontuação 1 ao final da 

partida. 

 

 

Missão 2 – Veículos motorizados 

Identificar os veículos motorizados (cubos grandes amarelos ou azuis) e levá-los para as 

correspondentes Áreas de veículos motorizados, conforme sua cor. Veículos motorizados com 

52 pontos 64 pontos 134 pontos 

134 pontos 134 pontos 134 pontos 

12 pontos 12 pontos 52 pontos 

0 pontos 0 pontos 0 pontos 
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superfície amarela devem ser levados para a área de veículos motorizados de fundo amarelo e veículos 

motorizados com superfície azul na área para veículos motorizados de fundo azul. 

 

# Condição de pontuação Pontuação 

1 
Os veículos motorizados foram entregues corretamente na área adequada, 
concordância de cores, e estão TOCANDO o tapete (região amarela ou azul) 
na parte interna da Área para veículos motorizados ao final da partida. 

50 pontos/veículo 

2 

Os veículos motorizados foram entregues incorretamente na área 
adequada, discordância de cores, e estão TOCANDO o tapete (região 
amarela ou azul) na parte interna da Área para veículos motorizados ao 
final da partida. 

10 pontos/veículo 

 

Bônus: +30 pontos de bônus se os dois veículos motorizados estiverem na condição 1 de pontuação ao 

final da partida. 
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Missão 3 – Obstáculos  

Identificar os obstáculos (cubos grandes pretos) e colocar no Depósito de obstáculos.  

# Condição de pontuação Pontuação 

1 
Os Obstáculos foram entregues corretamente no Depósito de obstáculos e 
estão TOCANDO o tapete (região preta) na parte interna do Depósito de 
obstáculos ao final da partida. 

48 pontos/obstáculo 

 

Bônus: +30 pontos de bônus se os dois obstáculos estiverem na condição 1 de pontuação ao final da 

partida. 

 

 

Missão 4 – Área de segurança 

O robô deve mover-se para a Área de segurança e terminar a partida TOCANDO a mesma. 

# Condição de pontuação Pontuação 

1 

O robô deve estar TOCANDO somente a área de segurança (qualquer 
uma das Áreas de segurança) ao final da partida. A missão não será 
validada caso alguma parte do robô estiver TOCANDO o tapete fora da 
Área de segurança. 

60pontos 
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4 - Processo 

4.1 – O robô poderá retornar à base quantas vezes for necessário, porem não é permitido trazer nenhum 

objeto de missão para dentro da base. 

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

4.3 – Sempre que o robô for tocado pelo operador do robô fora da base, o mesmo se tornará inativo e deverá 

reiniciar da base. 

4.4 – O toque do robô fora da base será considerado penalidade e todo objeto de missão que o robô estiver 

carregando no momento que for tocado será retirado do jogo.  

Caso o robô não esteja carregando nenhum objeto de missão no momento que for tocado, nenhum objeto 

de missão será retirado.  

Para que não exista duvidas se o robô esta ou não carregando um objeto de missão, o juiz deve ser 

consultado durante a partida. Na falta da consulta ao juiz, o mesmo tomara a decisão que julgar valida. 

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 término da partida. 

4.7 - Não existe ordem para a realização das missões. 

 

5 – Desempate 

Para esta temporada, o critério de desempate será o tempo de prova.  

O juiz será o responsável pela marcação do tempo de prova, que se iniciará logo que anunciado o inicio 

da partida, e terminará nas seguintes condições: 

1 – Quando o time anunciar o término da partida 

2 – Quando o time completar todas as possibilidades de pontuação 

3 – Quando o tempo total de partida terminar 

 

0 pontos 0 pontos 

Robô 
Robô 
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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/

