
  

  

Resumo— Este Team Description Paper (TDP) tem como 
finalidade apresentar as contribuições da equipe Clube de 
Iniciação Científica Robotics (CIC Robotics), através do projeto 
Soccer, baseado em robôs cooperativos que jogam futebol. O 
projeto foi desenvolvido no intuito de participar da CBR 2012 
(Competição Brasileira de Robótica), na categoria RoboCup 
Junior Brasil, desafio Soccer B. O projeto propõe a construção 
de dois robôs que interagem para estabelecer estratégias que 
visam à meta principal: o gol. Os robôs (atacante e defensor) 
são munidos de sensores, que permitem o reconhecimento do 
ambiente através dos estímulos captados, como localização da 
bola, alinhamento com o ataque e a defesa, e posicionamento em 
campo. O atacante dispõe, também, de um dispositivo de 
dribbler, que é ativado a partir da localização da bola e 
responsável por sua condução, configurando a posse desta. 
Enquanto o atacante possui um dispositivo de chute, o defensor 
tem estrutura mais simples, devido à sua estratégia. 
 
Abstract— This Team Description Paper (TDP) aims for 
presenting the contributions of Robotics Scientific Initiation Club 
(CIC Robotics, in Portuguese) team through the Soccer B project, 
based on cooperative robots which play football (soccer). The 
project was developed with the desire to participate of CBR 2012 
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(Brazilian Robotic Competition), in the category RoboCup Junior 
Brazil, Soccer B challenge. The project purposes the building of 
two robots which have interaction in order to set strategies to 
achieve the main objective: the goal. The robots (attacker and 
defender) possesses sensors which allow them to recognise the 
environment through the caught stimulus, such as the ball’s 
localization, alignment with attack and defense and position in the 
field. The attacker also has a dribbler device, which is activate 
when the robot locates the ball and is responsible for its 
conduction, configuring the ball possession. While the attacker 
has a kicker device, the defender has a simpler structures, due to 
its strategy. 

I. INTRODUCTION 

O Projeto Soccer Integrado é desenvolvido pelo CIC 
Robotics (Clube de Investigação Cientifica Robotics), tendo 
como membros estudantes do Colégio Cândido Portinari e do 
Colégio Anchieta. O projeto de robôs de futebol tem sido 
definido como um novo marco para a inteligência artificial 
(...). Em contraste com desafios anteriores de inteligência 
artificial, a exemplo do xadrez (Deep Blue1), o futebol de 
robô é um jogo dinâmico e físico, em que o controle em 
tempo real é essencial. Ademais, enquanto um jogo como o 
xadrez pode permitir o uso extensivo de representação 
simbólica, o controle do robô dá ênfase na concretização e 
muitos aspectos deste proíbem o uso de representação 
simbólica. Em geral a categoria Soccer encaminha estudantes 
e pesquisadores a conhecimentos sobre a importância da 
concretização e aos problemas que podem aparecer ao longo 
do percurso (ASADA, 1999). 

O projeto Soccer B é uma pesquisa aplicada que utiliza 
como material o Kit MindStorms NXT, da LEGO Education, 
para a construção dos robôs de futebol. A programação foi 
desenvolvida na linguagem C/C++, através do software 
RobotC, que oferece suporte aos sensores da LEGO, 
Mindsensors, HiTechnic e Codatex. 

Este projeto tem por objetivo desenvolver robôs 
cooperativos capazes de jogar futebol sem a intervenção 
humana. A interação entre os robôs é essencial para robótica 
inteligente, pois possibilita a estratégia do jogo, que demanda 
ações conjuntas em prol da resolução de um problema 
comum. Tanto atividades simples, como o deslocamento, 
quanto complexas, como o Bluetooth, determinam o 
comportamento dos robôs, que estão implicados entre si. 

A relevância social do projeto está relacionada à 
possibilidade de aplicação da cooperação entre robôs e 
sistemas de automação em situações reais, em que a 
intervenção humana é arriscada ou complexa, evitando risco 
de vida ou, simplesmente, por requerer precisão, velocidade 
 
1 Deep Blue é o super computador da IBM, antigo modelo de 
referência de Inteligência Artificial (IBM, 2012) 
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e destreza. Além disso, nesses casos, devido à complexidade 
da situação, são necessárias estratégias complexas, o que 
explicita a importância da colaboração. Possíveis cenários 
em que isso pode ocorrer são: limpeza de acidente nuclear, 
mapeamento de regiões minadas, cirurgias de alto risco e 
precisão (ex. nanorrobôs), dentre outros. 

A RoboCup é uma iniciativa científica internacional, que 
objetiva avançar o estado da arte dos robôs inteligentes. 
Quando criada, em 1997, a meta original era obter um time de 
robôs capaz de vencer a atual seleção campeã mundial de 
futebol da FIFA, até 2050. Hoje, a RoboCup se expandiu para 
outros setores, em vista da demanda da sociedade. Tal 
competição configura-se como ótimo canal para a troca de 
experiências e conhecimento; assim, treina a próxima geração 
de pesquisadores especialistas e engenheiros para emergir 
tecnologias necessárias para os desafios da sociedade 
moderna (ROBOCUP, 2012). 

II. REFERENCIAL TEÓRICO 

A Robótica cooperativa está cada vez mais sendo inserida 
e utilizada na sociedade atual, principalmente devido às 
demandas de produção de diversas empresas que visam a 
otimização de tarefas mecânicas. Nesse sentido, a interação 
entre dois ou mais robôs se torna essencial quando queremos 
aproveitar o trabalho conjunto da melhor forma possível, 
com robôs realizando operações conjuntamente. Mas, para 
atingir esse objetivo, é necessário que os autômatos movam-
se de forma sincronizada, o que não é uma tarefa trivial 
(UFSC, 2012). 

Assim, diversos trabalhos no campo da robótica são 
realizados visando essa integração. Como exemplo, podemos 
citar a RoboCup, ou outros materiais como a pesquisa 
realizada pelo Dr. Robert Lundh, que desenvolveu equipes de 
robôs que podem acionar remotamente os sensores e os 
computadores uns dos outros para desempenhar tarefas 
complicadas. “Os robôs podem, por exemplo, negociar seu 
caminho entre obstáculos complicados distribuindo 
diferentes pontos de vista uns para os outros”, indica a 
pesquisa  

(INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 2012). 

Outro aspecto da cooperação entre robôs está relacionado 
a Inteligência Artificial, que é um ramo da ciência da 
computação que se propõe a elaborar dispositivos que 
simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar 
decisões e resolver problemas, enfim, a capacidade de ser 
inteligente.  

A RoboCup, Copa do Mundo de Robôs, é um projeto de 
grande desafio, que possui o objetivo de promover a 
inteligência artificial através de suas competições. A 
produção de robôs de futebol pode não ser tão importante 
pelo o lado social ou econômico como na construção de 
conhecimento e habilidades tecnológicas. 

A RoboCup é dividida nas categorias RoboCup Soccer 
(Small Size League, Simulation League, Humanoid League, 
Standard Platform, Middle Size League, Mixed Reallity - 
subcategorias), RoboCup Rescue (Robot League, Simulation 
League), RoboCup @Home e Robocup Junior (Dance, 
Soccer, Rescue e Demo).  

A RoboCup Junior é destinada ao público mais jovem, 
conta com seletivas regionais que garantem vaga dos 
estudantes secundaristas na etapa internacional da RoboCup 
(ROBOCUP JUNIOR, 2011). 

III. ENGENHARIA DO PROJETO SOCCER 

A engenharia dos robôs de futebol requer soluções 
devido a limitação de espaço e a quantidade de dispositivos 
(estruturas mecânicas) e módulos (sensores). O robô precisa 
ser leve, não apenas pela limitação de peso, mas para se 
locomover de forma mais livre e ágil. O design em camadas 
– bases circulares que organizam motores (atuador) e rodas, 
dispositivos mecânicos, sensores e o controle – o robô se 
adequa às regras da RoboCup Junior, na qual foi baseado. 

 

A. Robô Defensor 
A estrutura do robô dispõe de um bloco programável da 

LEGO (NXT), que fica sobre a base superior, a qual é 
sustentada por hastes de ferro e camadas de acrílico e 
policarbonato, referentes à estrutura de base, além de quatro 
rodas omnidirecionais, que compõem a estrutura de 
deslocamento do robô. Este é munido de dois sensores 
ultrassônicos (módulo de alinhamento), um sensor Infrared 
Seeker (módulo de localização da bola), além de outros 
sensores, como de Luz e Multiplex (sensor / motor). 

FIGURA I.  ESBOÇO DA BASE DO ROBÔ DEFENSOR 

 

FIGURA II.  DIAGRAMA DAS CAMADAS DO ROBÔ DEFENSOR 



  

  
Legenda: 1. Camada Inferior; 2. Camada Superior. 

 

Na primeira camada, o material que utilizado foi o 
policarbonato, que suporta o impacto da estrutura do campo 
(colisões com as paredes) e entre os robôs. Nesta camada 
estão localizados os motores (Estrutura de Deslocamento) e o 
sensor de toque (Dispositivo de Chute). Na segunda base, em 
que utilizamos o acrílico, estão os sensores IRSeeker, sensor 
de luz, sensor ultrasônico, multiplex sensor, multiplex motor, 
sensor compass e o NXT. 

O dispositivo de chute do robô defensor simula o toque de 
um jogador humano. Quando a bola pressiona o “botão 
liberado” (0 ou falso) do sensor de toque, o robô aumenta sua 
velocidade, na intenção de empurrar a bola para frente. O 
“chute” do defensor é composto por um sensor de toque e  
peças do kit Mindstorms NXT da LEGO. 

FIGURA III.  DIAGRAMA DO DISPOSITIVO DE CHUTE DO DEFENSOR 

 
Na estrutura de deslocamento, as rodas omnidirecionais 

possibilitam um alto grau de liberdade e movimento ao robô 
a partir de qualquer local em que esteja localizado, tornando-
o holonômico. As rodas convencionais criam mais atrito com 
o solo e, consequentemente, geram um alto consumo de 
bateria para chegar à posição desejada. Assim, com aquelas, 
os movimentos para as diagonais e laterais serão fluídos, 
dando ao robô agilidade e precisão na sua movimentação 
pelo campo. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA IV.  DIAGRAMA DO DISPOSITIVO DE CHUTE DO DEFENSOR 

 
Legenda: 1. Deslocamento Frente/Ré =  Mesq (motorA) + Mdir (motorC) 

2. Deslocamento Direita/Esquerda = M1 e M2 (motorB) 
3. Rodas Omnidirecionais 

TABELAI. ESPECIFICAÇÃO DOS SENSORES DO ROBÔ DEFENSOR 

Sensor Fornecedor Quant. Função 

IRSeeker  HITECHNIC 01 Localização da bola  

Compass HITECHNIC 01 Alinhamento vertical  

Multiplex 
de Sensor 

HITECHNIC 01 Aumentar o n.º de portas 
de entrada 

Ultrassônico MINDSTORM
S 

03 Alinhamento horizontal/ 
Reconhecimento do gol 
(traves) 

Sensor de 
Toque 

MINDSTORM
S 

01 Reconhecimento da 
posse de bola 

Multiplex 
de Motor 

HITECHNIC 01 Aumentar o n.º de portas 
de saída 

B. Robô Atacante 
O robô tem, em sua estrutura, um bloco programável 

NXT, que está sobre a base superior, sustentada pelas hastes 
de ferro, as quais estarão acopladas à estrutura de 
deslocamento do robô (rodas omnidirecionais). 

O Dispositivo Dribbler, que será utilizado para manter a 
bola no controle (Módulo de Posse de Bola) do robô, que 
permite o momento do chute. O mecanismo de chute 
impulsionará a bola, sempre objetivando a direção do gol. O 
Compass Sensor exerce a função de posicionar o robô no 
campo, e o sensor Infrared Seeker identifica a bola no campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
FIGURA V.  ESBOÇO DA BASE DO ROBÔ ATACANTE 

 

FIGURA VI.  DIAGRAMA DAS CAMADAS DO ROBÔ ATACANTE 

 

LEGENDA: 1. BASE INFERIROR; 2. BASE INTERMEDIÁRIA; 3. BASE SUPERIOR 

Na estrutura de base, a primeira camada, o material que 
utilizamos foi o policarbonato, que suporta o impacto da 
estrutura do campo e dos robôs do campo, estando localizados 
os motores de locomoção. Na segunda camada utilizamos o 
acrílico onde existem os sensores IRSeeker, Sensor de Luz, 
Sensor Ultrassônico. Na terceira base, utilizamos o acrílico e 
ali estará o NXT, o multiplex de sensor, multiplex de motor e 
o sensor compass. Tanto o policarbonato quanto o acrílico são 
termoplásticos, ou seja, moldáveis quando aquecidos. A 
diferença entre eles reside na constituição das moléculas 
orgânicas, pois o policarbonato é uma mistura entre moléculas 
orgânicas e inorgânicas e possui maior resistência ao impacto, 
isolamento térmico e filtragem dos raios ultravioleta. 

O Dispositivo de Chute foi construído com peça do Kit 
Mindstorms NXT da LEGO, que utilizando-se de uma caixa 
de redução e uma haste que corre através da cremalheira sob 
ação da caixa de redução pressionando a mola que está retida 
na caixa de compressão. A engrenagem da caixa de redução 
tem dentes serrados para após rotacionar sobre a cremalheira 
perder o contato e disparar a haste, estabelecendo assim o 
chute. O motor retorna a girar recolhendo a cremalheira, 
consecutivamente a haste, repetindo todo o processo. 

 

 

 

 
FIGURA VII.  DIAGRAMA DO DISPOSITIVO DE DRIBBLER 

 

FIGURA VIII.  DIAGRAMA DE DESLOCAMENTO DO ROBÔ ATACANTE 

 
Legenda: AB - frente/ré; AC - diagonal esquerda superior/inferior; BC - 

diagonal direita superior/inferior; ABC - 360º direita/esquerda. 

TABELAII. ESPECIFICAÇÃO DOS SENSORES DO ROBÔ ATACANTE 

Sensor Fornecedor Quant. Função 

IRSeeker HITECHNIC 01 Localização da bola em 
campo 

Compass HITECHNIC 01 Alinhamento vertical 

Multiplex 
de Sensor 

HITECHNIC 01 Aumentar o n.º de portas de 
entrada 

Ultrasônico MINDSTORMS 02 Alinhamento horizontal 

Sensor de 
Luz 

MINDSTORMS 02 Reconhecimento da posse 
de bola /Gol (traves) 

Multiplex 
de Motor 

HITECHNIC 01 Aumentar o n.º de portas de 
saída 

 

IV. ESTRATÉGIA DO JOGO 

O Projeto Soccer B refere-se ao desenvolvimento de robôs 
autônomos capazes de estabelecer uma interação pautada na 
cooperação em prol de uma meta comum: o gol. Os robôs são 
definidos como atacante e defensor, e o projeto foi dividido 
em módulos: alinhamento vertical, alinhamento horizontal, 
comunicação Bluetooth, posicionamento vertical 
(ataque/defesa), localização de bola, posse de bola e chute 



  

FIGURA IX.  CAMPO OFICIAL SOCCER B 

 
A.  Módulo de Alinhamento Vertical 

O alinhamento vertical tem como função definir o campo 
de defesa e o de ataque. A bússola (Compass Sensor) é um 
sensor que expande a capacidade do robô de se orientar no 
campo. Consiste em uma bússola digital que mede o campo 
magnético da Terra e gera um valor entre 0 e 359 graus, 
relativo à rotação feita pelo robô. Ao se definir o norte (gol 
adversário), o robô começa a navegar no campo com a 
compreensão dos lados. Quando alinhado com o norte, o robô 
guarda a informação e esta será usada para verificar seu 
alinhamento. 

B. Módulo de Alinhamento Horizontal 
O alinhamento horizontal utiliza-se de dois sensores 

ultrassônicos posicionados nas laterais do robô, com o intuito 
de verificar a distância do robô às paredes do campo. Ele 
pode medir entre 0 e 2,5 metros, com uma precisão de, em 
média, 3 centímetros, e tem uma maior precisão com objetos 
fixos. Nós fizemos os cálculos a partir das dimensões oficiais 
do campo que foi dividido em zonas (ver figura 10) quê 
fazem direcionar o robô para o gol adversário. Para o o robô 
saber em qual zona está basta fazer um simples cálculo na 
qual a posição dele é igual a 182cm(tamanho total do campo) 
menos o seu diâmetro que é de 22cm, isso nos da a distância 
em relação as paredes que é de 160cm. Sabendo que a área 
de escape é de 30cm em ambos os lados temos como 
tamanho a zona 1 e 3 de 61cm e a zona 2 de 60cm pois é o 
tamanho do gol. 

FIGURA X.  DIAGRAMA DE ALINHAMENTO HORIZONTAL 

 
Legenda: 1. Zona Esquerda; 2. Zona Central; 3. Zona Direita 

C. Módulo de Comunicação Bluetooth 
A comunicação Bluetooth no projeto possibilita que os 

robôs se comuniquem. E, através dela, os robôs podem ter o 
conhecimento sobre quem está de posse da bola, se o parceiro 
está posicionado voltado para ataque ou para defesa e em que 
zona ele se encontra (ver Figura X). Como ambos estarão se 
comunicando continuamente, há possibilidade de um aumento 
nas chances da meta, que é o gol, a ser alcançada. 

FIGURA XI.  FLUXOGRAMA DE COMUNICAÇÃO 

 

D. Módulo de Localização da Bola 
A localização da bola acontece através do sensor 

IRSeeker, desenvolvido pela HiTechnic, que possui a 
capacidade de ler as ondas infravermelhas transmitidas pela 
bola. O robô é capaz de determinar se a bola encontra-se na 
sua frente e se está em um dos seus lados. 

FIGURA XII.  DIAGRAMA DE LEITURA DO IRSEEKER 

 

(HITECHNIC, 2012) 

E. Módulo de Posse de Bola 
O Sensor de luz, desenvolvido pela Mindstorms NXT da 

LEGO (9797), tem a funcionalidade de checar se o robô está 
com a posse de bola, tendo assim um papel de detector. Se for 
confirmado que ele está de posse da bola, a programação 



  

continuará, caso contrário, continuará a busca pela bola. O 
dribbler é o dispositivo mecânico que utiliza dois motores e 
possui duas rodas que realizam uma rotação no sentido anti-
horário fazendo, com que a bola fique no espaço à frente do 
robô “presa”. A intenção do robô é “segurar” a bola para na 
hora mais propicia dispara-la em direção ao gol adversário. 

F. Módulo de Chute 
O módulo de chute para ser ativado necessita da resposta 

do módulo de posse de bola que tem como função checar a 
posse da bola. Quando o robô estiver alinhado com o gol 
adversário, ele se preparará para o chute verificando, os dados 
dos sensores da bússola, ultrassônico e o sensor de luz para 
então chutar a bola. 

V. A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DE ROBÔS 
COOPERATIVOS 

A comunicação interativa entre os robôs é de extrema 
importância para nosso projeto na categoria Soccer, uma vez 
que a cooperação possibilita que os autônomos realizem suas 
tarefas com mais precisão e coordenação. Com as ações 
relacionadas, é possível definir uma estratégia comum, como 
perseguir a bola ou defender o gol e, quiçá, um passe. 

O futebol de robôs é, atualmente, o principal modelo de 
desenvolvimento dentro do conceito de Robótica Inteligente, 
que serve como estímulo para roboticistas que visam 
promover ações de cooperação entre robôs, com o intuito de 
alcançar uma meta em comum. A RoboCup tem sua 
relevância no desenvolvimento de robôs cooperativos na 
medida em que, tendo o Soccer como motivação, estimula as 
equipes a explorar e desenvolver esse campo de 
conhecimento.  

Permitir o desenvolvimento da tecnologia de cooperação 
entre robôs, a partir do modelo de futebol de robôs serve para 
a construção de autônomos que se auxiliam para alcançar 
uma meta comum, promovendo soluções mais ágeis e 
complexas, que desoneram o trabalho humano em atividades 
de risco, através de uma de solução baseada em ações 
conjuntas. Assim, é possível solucionar um problema real e 
eminente (tendo o futebol como modelo padrão) que o 
homem não possa realizar, a exemplo de um acidente em 
uma usina nuclear. 

Segundo Walter Nisticò (et al), “já que cada robô tem 
uma visão limitada acerca do mundo que o cerca, o 
compartilhamento de informações com seus companheiros 
de equipe é frequentemente crucial para reagir a situações 
que possam envolvê-lo no futuro” (LAKEMEYER, 2007). 

O monitoramento  de objetos velozes tem recebido 
constante atenção no contexto de robôs autonômos 
interagindo com ambientes altamente dinâmicos e 
possivelmente hostis, e o domínio do futebol de robôs é 
particularmente adequado para tal propósito, uma vez que 
um robô tem que interagir cooperativa e competitivamente 
com uma série de objetos que se movem, tais quais 
companheiros de equipe, oponentes e a bola (LAKEMEYER, 
2007). 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Soccer visa o desenvolvimento de robôs 
cooperativos, usando como modelo padrão o futebol. Robôs 

que cooperam entre si possibilitam uma forte solução frente a 
problemas complexos. Os robôs de futebol foram construídos 
assumindo o caráter de defensor e atacante e estratégias 
distintas baseadas nas regras da RoboCup Junior Soccer B.  
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