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1. PÚBLICO ALVO 
 

Alunos do Curso de Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção e ADS da UNIFAAT. 

 

 
2. INTRODUÇÃO 

 

Identificada como uma atividade extracurricular e tratada como uma necessidade de aplicação 

prática motivacional, a interação dos alunos, professores, coordenadores e apoio dos diretores 

fundamenta a iniciativa da FAAT em desenvolver, uma atividade já conhecida como 

altamente eficaz e motivadora para a aprendizagem, com a disputa de robôs. A atividade será 

oferecida no segundo semestre anual para aumentar o interesse do aluno e minimizar o 

impacto das novidades de aprendizagem pelo ingresso em um curso de faculdade que exigirá 

dedicação integral. 

 

 
3. 

 

 OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo geral desta atividade educacional é desenvolver o trabalho em grupo, competitivo 

e colaborativo além de fomentar o primeiro contato com a aprendizagem prática de conceitos 

de forma lúdica e motivadora. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Estimular a criatividade e a capacidade de trabalhar em equipe, através da realização de 

tarefas que se complementam e da realização de ações conjuntas que resultam em um produto 

final de autoria coletiva. 

- Estimular a integração entre alunos dos cursos envolvidos, e entre alunos ingressantes e 

veteranos. 

- Levar os alunos participantes a compreenderem, na prática, conceitos importantes iniciáticos 

da escolha profissional pela engenharia ou A.D.S. 

- Conduzir o aluno participante a aprender para resolver problemas de Engenharia e outras 

disciplinas. 
 

- Auxiliar o aluno na aprendizagem de problemas relacionados a projetos de sistemas 

estruturais. 

 

 
4. METODOLOGIA 

 

Projetar e construir de um robô para participação de uma luta de sumo robótico na ARENA 

Unifaat na semana de engenharia, onde os grupos competirão entre si. O evento será 

disputado em um local fechado e público a ser definido e envolverá os campus da UNIFAAT. 

•Nome da Modalidade: Sumo de robô; 

 Número máximo de participantes por equipe: 03 alunos. 
 

•Número de Robôs por Partida: 2 
 

•Duração da Partida: 3 minutos; 
 

•Classes Disponíveis: 3 kg; 
 

• Dimensões dos Robôs:  comprimento e largura 20 cm; 
 

• Especificações do Dokô:  Verificar “Especificações” 
 

• Especificações de Controle:  rádio controle, celular, tablete, ou qualquer tipo de controle 

através das tecnologias de controle sem fio ( R.F. , Bluetooth, WiFi, Infravermelho, etc. )  
 

• Não serão permitidos controle via cabo diretamente ligado ao Robôs.  
 

• Especificações dos Robôs 
 

• O robô deverá caber em um quadrado com as dimensões: largura 20cm comprimento 

20cm. 
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• A massa total do robô no início da partida deverá ser menor ou igual ao peso definido. 
 

• Deverá ser por nome próprio e afixado no robô em uma superfície visível, permitindo 

que os espectadores e organizadores do evento possam identificar facilmente os robôs 

envolvidos na partida. 

• Os robôs poderão expandir seu tamanho após o início da partida, porém não será 

permitido se separar fisicamente devendo continuar como um único robô. A violação 

desta regra implicará na perda da partida. O desprendimento de peças, cujo o somatório 

de suas massas, seja inferior a 10g, não implicará na perda da partida. Caso um robô 

seja prejudicado por uma peça que tenha se desprendido de seu adversário, a ele será 

dado um ponto de Yuko; 

• Tensão do robô deve ser 12 V; 

• O sistema de controle será por rádio controle ,  

• As baterias deverão ser acomodadas dentro do robô. 

• Os robôs rádio controlados deverão iniciar ao sinal dado pelo juiz principal.  

• Altura do robô e livre.
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• Restrições: 

 

• Dispositivos para interferência, tais como, porém não limitados a, sistemas de LEDs 

infravermelhos (IR) com intenção de saturar os sensores dos oponentes, não são 

permitidos. 

• Peças que possam quebrar ou danificar o ringue não são permitidas. Não utilize peças 

que tenham intenção de danificar o robô adversário ou seu operador. Impactos e 

colisões normais não serão considerados como danos intencionais. 

• Dispositivos que possam armazenar líquido, pó, gás ou outras substâncias com 

intenção de lançá-las no oponente não são permitidos. 

• Nenhum dispositivo inflamável será permitido. 
 

• Dispositivos que lancem quaisquer objetos no oponente não são permitidos. 
 

• Substâncias para melhorar a tração não são permitidas. Pneus e outros componentes do 

robô que entrem em contato com a arena não devem ser capazes de pegar e segurar um 

cartão de alumínio de 3” x 5” (76.2 x 127 mm) por mais de 2 (dois) segundos. 

• Dispositivos para aumentar a força normal, tais como bombas de vácuo ou imãs, são 

permitidos. 

• Todas as quinas, incluindo, porém não limitado, a pá frontal, não podem ser afiadas o 

suficiente para arranhar ou danificar o ringue, outros robôs ou membros das equipes. 

Geralmente quinas com raio maior que 0,005” (0,125 mm), como as obtidas com um 

pedaço de metal não afiado com 0,010” (0.250 mm) de espessura, são permitidas. Os 

juízes ou oficiais da competição podem pedir para que quinas avaliadas como muito 

afiadas sejam cobertas por fita adesiva ou limadas. 
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• O Dokô (Ringue de Sumô) 
 

• Interior 
 

O interior do Dojô é a superfície onde são realizadas as partidas, circulada por uma 

linha branca de borda, que também é parte integrante do Dojô. Qualquer lugar fora 

dessa área delimitada é chamado de parte exterior. 

• Especificações 
 

• O Dokô terá formato circular, e deve ter uma espessura de mínima de 2,5 cm, um 

diâmetro de 154 cm de madeira laminada de alta pressão e com uma linha fronteira 

branca de duas polegadas, ao longo do perímetro da arena. A superfície da arena 

poderá ser de cor branca, bege ou preta e feita de madeira suave, tendo uma espessura 

entre 2 a 5 cm. 

• As Shikiri (linhas de início) consistem em duas linhas brancas, amarelas ou vermelhas 

(ou equivalentes para absorção de luz infravermelha - IR) centradas no ringue com 

espessura de 2 cm, comprimento de 20cm e espaçamento de 20cm. A distância de 

separação entre as linhas é medida pelos limites externos das mesmas. 

• A linha de borda é uma faixa circular com a largura de a p r o x i m a d a m e n t e  

5cm. A área do Dojô se estende até a borda externa dessa faixa circular. 

 

 
 

 
 

Figura do Dokô 
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• Exterior do Dokô 
 

• Deverá haver um espaço apropriado para a classe em questão além da borda exterior 

do ringue. Esse espaço pode ser de qualquer cor, material ou formato, contanto que os 

conceitos básicos dessas regras não sejam violados. Esta área, em cujo meio fica o 

Dokô, deverá ser chamada de “área do Dokô”. Quaisquer partes da plataforma do Dojô 

além das dimensões mínimas serão consideradas como dentro da área do Dokô. 

 

 
• A Partida de Sumô 

 

• A competição desenrola-se em vários combates entre diferentes pares de lutadores- 

robô. Cada combate envolve sempre 2 lutadores e está limitado a 3 minutos (ou três 

“rounds”, depende de qual deles acontece primeiro). Um “round” só acaba quando um 

dos robôs é empurrado para fora da arena ou é desativado. Se não houver nenhum 

vencedor após os três minutos, o combate é considerado empatado. Se nunca se 

completar um round ou se completarem 2 rounds, um para cada lutador e o relógio 

marcar 3 minutos durante o 3º round, estaremos perante um empate. O vencedor de um 

combate é simplesmente o lutador que tenha ganho mais “rounds”, em que cada “round” 

não demora mais do que 1 minuto. Ao fim de um minuto, um round que não tenha 

acabado em vitória de um dos lutador tem de ser recomeçado. Se durante um “round” os 

robôs ficarem embrulhados, então os responsáveis pelos robôs podem concordar em 

recomeçar esse “round” (que durará no máximo 1 minuto). Podem recomeçar a lutar 

mas o tempo total de 3 minutos por combate continua a ser imperativamente aplicado. O 

vencedor de um “round” recebe 2 pontos e o perdedor 0 pontos. Um empate resulta num 

ponto para cada lutador. Antes do combate os dois robôs são colocados na arena 

SUMO, afastados de 30 cm e a uma distância igual do centro da arena (15 cm do 

centro). Os robôs estão virados de costas um para o outro Para efeitos de colocação 

inicial dos dois lutadores, se não for claro qual a parte da frente e a traseira de um robô, 

é a direção inicial que definirá a sua frente. No início, os robôs cumprimentam-se e... 3, 

2, 1, Comecem! Os lutadores ativam os robôs. Os robôs têm de esperar 3 segundos até 

que se comece a deslocar (com a exceção de movimentos de mudança de forma, i. e., 

levantar e baixar o braço, etc.), e qualquer robô deve deslocar-se primeiro na direção 

contrária ao centro da arena. Um robô tem de se mover para frente antes de o relógio 
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marcar 10 segundos de luta e terão de ir à linha branca, delimitadora da arena, e 

regressar, só depois podem começar a empurrar o adversário. Os robôs continuarão a 

combater até que uma unidade seja desativada ou removida da arena. Um robô é 

considerado removido da arena quando qualquer parte do seu corpo cair da arena 

tocando no chão (um robô suspenso que não toca o chão não é considerado removido). 

Um robô que inative ou remova o inimigo da arena ganha 2 pontos e se um robô se 

“suicidar”, o seu adversário ganha 2 pontos. 

• Restrições dos Robôs 
 

Não existe limite no número de peças, sensores, processadores e motores, podendo-se 

utilizar peças de vários kits: 

• Os processadores devem ir a bordo do robô; 
 

• Pode haver qualquer tipo de comunicação entre a equipe e o robô durante cada 

combate; 

• Os elementos de cada equipe podem apenas mexer nos robôs para coloca-los na 

posição inicial da arena e ligá-los. Podem também reparar qualquer avaria mínima que 

não comprometa o futuro desenrolar do combate; 

• Os competidores serão desclassificados fazendo qualquer uma das ações que violem o 

as regras ou insultos aos competidores oponentes ou os juízes, ou ainda coloque um 

dispositivo de voz em seu robô com intenção de insultar, ou escreva palavras de teor 

ofensivo no corpo do robô ou faça qualquer ação ofensiva; 

• Um competidor pode requerer a paralisação da partida quando ele ou algum membro 

de sua equipe sofrer uma lesão ou sofrer um acidente e não puder continuar a partida. 

Lesões e acidentes causados propositalmente para paralisar a partida implicarão na 

desclassificação da equipe da competição; 

• Impossibilidade de Continuar a Partida, quando uma partida não puder continuar 

devido à lesão ou acidente com um competidor, o causador dessa lesão ou acidente 

perderá a partida. Quando não for claro qual equipe é a responsável, aquela que não 

puder continuar a partida ou que solicite a paralisação será declarada a perdedora; 
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5. Cronograma. 
 

Segue abaixo a formas de avaliação, referente à execução do projeto. Vale salientar que 

cada “tarefa” deverá ser entregue pelo grupo na data especificada para os coordenadores de 

curso (conforme documento – “cronograma”): 

 
 

 

6. Relatório / Avalição. 

 

Para participação na competição o grupo deverá apresentar em até uma semana antes do 

evento um relatório contendo: 

 
Relatório completo contemplando: capa, sumário, listas, resumo, texto (introdução, objetivo, 

desenvolvimento do projeto, planta (croqui do projeto), fotos, especificações dos principais componentes, 

custos, resultados, conclusão) anexos ou apêndices, referências bibliográficas e fontes de pesquisa. 

 

Os grupos que participarem do torneio e tiverem entregue o relatório completo, receberão 0,5 ponto em 

todas as disciplinas matriculadas no semestre. 
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