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2. CIC Robotics – Clube de Investigação Científica 

Abstract⎯  This Team Description Paper (TDP) aims for presenting the contributions of CIC Robotics (Scientific Investigation 
Club Robotics, in Portuguese) team through the Soccer project, based on cooperative robots which play soccer. The project was 
developed with the desire to participate in Brazilian Robotics Competition (CBR in Portuguese) 2013, in the category RoboCup 
Junior Soccer Open. The project purposes the building of two robots which have interaction between them in order to set strate-
gies to achieve the main objective: the goal. The robots (striker and defender) possess sensors which allow them to recognize the 
environment through the caught stimulus, such as the ball’s direction, alignment with goal and position in the field. The striker 
robot also has a dribbler device, which is responsible for the ball conduction, configuring ball possession. While the striker has a 
kicker device, the defender has a simpler structure, due to its strategy. 
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Resumo⎯  Este Team Description Paper (TDP) tem como finalidade apresentar as contribuições da equipe CIC Robotics (Clube 
de Investigação Científica Robotics), através do projeto Soccer, baseado em robôs cooperativos que jogam futebol. O projeto foi 
desenvolvido no intuito de participar da Competição Brasileira de Robótica (CBR) 2013, na categoria RoboCup Junior Soccer 
Open. 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 cap-
tados, como direção da bola, alinhamento com o gol e posicionamento em campo. O atacante dispõe, também, de um dispositivo 
de dribbler, que é responsável pela condução da bola, configurando sua posse. Enquanto o atacante possui um dispositivo de 
chute, o defensor tem estrutura mais simples, devido à sua estratégia. 

Palavras-chave⎯  Robótica; Futebol de Robôs; RoboCup; CBR 2013

1    Introdução 

O projeto Soccer é um projeto integrado desen-
volvido pelo CIC Robotics (Clube de Investigação 
Cientifica Robotics), tendo como membros estudan-
tes do Colégio Cândido Portinari e do Colégio An-
chieta. Lund e Pagliarinia, in Asada e Kitano (1999), 
explicam a importância do desenvolvimento de pro-
jetos como esse: 

 
O projeto de robôs de futebol tem sido definido como 
um novo marco para a inteligência artificial (...). Em 
contraste com desafios anteriores de inteligência arti-
ficial, a exemplo do xadrez (Deep Blue1), o futebol de 
robôs é um jogo dinâmico e físico, em que o controle 
em tempo real é essencial. (...) Em geral, acredita-se 
que a participação no futebol de robôs fornece tanto a 
estudantes como pesquisadores conhecimentos sobre a 
importância da concretização e dos problemas que 
podem aparecer ao longo do percurso. 
 
O projeto Soccer é uma pesquisa aplicada que 

utiliza como material os kits Mindstorms NXT, da 
LEGO Education, e Tetrix, da Pitsco Education, para 

                                                             
1 Deep Blue é o super computador da IBM, antigo modelo de 
desenvolvimento de Inteligência Artificial (Deep Blue, 2012) 

a construção dos robôs de futebol. A programação foi 
desenvolvida na linguagem baseada em C do ambi-
ente de programação RobotC, que oferece suporte 
aos sensores da LEGO, Mindsensors, HiTechnic e 
Codatex. 

Esse projeto tem por objetivo desenvolver robôs 
cooperativos capazes de jogar futebol sem a inter-
venção humana. A interação entre os robôs é essen-
cial para robótica inteligente, pois possibilita a estra-
tégia do jogo, que demanda ações conjuntas em prol 
da resolução de um problema comum. Tanto ativida-
des simples, como o deslocamento, quanto comple-
xas, como o Bluetooth, determinam o comportamen-
to dos robôs, que estão implicados entre si. 

2   Referencial teórico (estado da arte) 

A robótica cooperativa está cada vez mais sendo 
inserida e utilizada na sociedade atual, principalmen-
te devido às demandas de produção de diversas em-
presas que visam à 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). 

Outro aspecto da cooperação entre robôs está re-
lacionado à 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 pro-
blemas, enfim, a capacidade de ser inteligente.  

Assim, diversos trabalhos no campo da robótica 
são realizados visando a essa integração. Como 
exemplo, podemos citar a RoboCup, Copa do Mundo 
de Robôs, 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 lado social ou eco-
nômico como o é na construção de conhecimento e 
habilidades tecnológicas. 

A RoboCup Junior, destinada ao público mais 
jovem, conta com seletivas regionais que garantem 
vaga dos estudantes secundaristas na etapa internaci-
onal da RoboCup (ROBOCUP JUNIOR, 2012). 

3  Engenharia do projeto Soccer 

A engenharia dos robôs de futebol requer solu-
ções devido à limitação de espaço e de quantidade de 
dispositivos (estruturas mecânicas) e módulos (sen-
sores). O robô precisa ser leve, não apenas pela limi-
tação de peso, mas para se locomover de forma mais 
livre e ágil. Com o design em camadas – bases circu-
lares que organizam motores, rodas, sensores, o con-
trole lógico e demais dispositivos mecânicos –, o 
robô se adequa às regras da RoboCup Junior, na qual 
foi baseado. 

3.1 Defensor 

A estrutura do robô dispõe de um bloco progra-
mável NXT da LEGO, na base superior, que é sus-
tentada por hastes de metal. O robô possui quatro 
rodas omnidirecionais, que compõem sua estrutura 
de deslocamento, localizadas no interior da base, 
visando à proteção. Entre os sensores utilizados, 
incluem-se: IRSeeker, Compass, de luz e ultrassôni-
co, além dos multiplex de motor e sensor. 

 

 
Figura 1. Esboço da base inferior do robô defensor 

 

A. Estrutura de base 
O defensor possui duas camadas (bases inferior e 

superior): na primeira base estão localizados os mo-
tores (estrutura de deslocamento), os sensores  IR-
Seeker, de luz e ultrassônicos. Na segunda base, em 
que utilizamos o acrílico, estão os multiplex de sen-
sor e motor, Compass e o NXT. A base inferior en-
contra-se próxima do chão, no intuito de garantir 
estabilidade para o robô. 
 
B. Dispositivo de chute 

O dispositivo de chute do robô defensor simula o 
toque de um jogador humano. Quando a bola é detec-
tada pelo sensor ultrassônico, o robô aumenta sua 
velocidade, na intenção de empurrar a bola para 
frente. O “chute” do defensor é composto por um 
sensor ultrassônico e peças do kit Mindstorms Edu-
cation NXT da LEGO. 

 
C. 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 dese-
jada. Assim, com aquelas, os movimentos para as 
diagonais e laterais serão fluidos, dando ao robô 
agilidade e precisão na sua movimentação pelo cam-
po. A escolha por quatro rodas estrategicamente 
localizadas permite melhor deslocamento axial, o que 
favorece a estratégia de defesa do robô. 

 

 
Figura 2. Diagrama de deslocamento do robô defensor 

 
D. Mapa de sensores 

 
Tabela 1. Especificação dos sensores do robô defensor 

Sensor Fabricante Qt. Função 

IRSeeker V2 HiTechnic 1 Leitura da direção da 
bola em campo 

Compass HiTechnic 1 Alinhamento vertical 
(norteamento) 

Multiplex de 
sensor 

HiTechnic 2 Aumentar o número de 
portas de sensores 



Ultrassônico Mindstorms 4 Alinhamento horizon-
tal, com o fundo do gol 
e reconhecimento de 
posse de bola 

Sensor de luz Mindstorms 2 Reconhecimento de 
linhas de campo 

Multiplex de 
motor 

Mindsensors 1 Aumentar o número de 
portas de motores 

 
 

 
Figura 3. Diagrama dos sensores e motores do robô defensor 

 

3.2 Atacante 

O robô tem, em sua estrutura, um bloco progra-
mável NXT, que está sobre a base superior, sustenta-
da pelas hastes de metal. As rodas omnidirecionais 
estão na parte interna da base inferior para garantir 
sua proteção. O dispositivo dribbler será utilizado 
para manter a bola no controle do robô (módulo de 
posse de bola). O mecanismo de chute impulsionará 
a bola, sempre objetivando a direção do gol. O sensor 
Compass exerce a função de localizar o robô no 
campo verticalmente (sentido norte-sul), e o sensor 
IRSeeker identifica a direção da bola no campo. 
 

 
 

Figura 4. Esboço da base inferior do robô atacante 
 
A. Estrutura de base 

O atacante possui três camadas (bases inferior, 
intermediária e superior): a primeira base está insta-
lada próxima ao chão, de modo a garantir maior 
estabilidade para o robô. Nela, estão instalados os 

motores de locomoção, na parte interna da estrutura, 
e os sensores IRSeeker e de luz. Na segunda base 
estão os sensores ultrassônico, multiplex de sensor. 
Na terceira base, estão o NXT, multiplex de motor e 
o sensor Compass. 

 
B. Dispositivo de chute 

O sistema de chute é construído com um sole-
noide de 5V, que possui uma parte retrátil. Esta, após 
ser retraída, quando solta, empurra a bola para frente, 
no intuito de chutá-la em direção ao gol. 
 

 
Figura 5. Representação simplificada de um solenoide 

 
C. Dispositivo de dribbler 

O dribbler é um dispositivo mecânico que utiliza 
dois motores em rotação invertida com a finalidade 
de manter a posse de bola. Assim, a bola fica em 
contato constante com o robô e possibilita-se a exe-
cução de manobras sem sua perda. Trata-se da única 
exceção à retenção de bola permitida nas regras, já 
que outros jogadores devem ter acesso à bola (CBR, 
2013; ROBOCUP JUNIOR, 2013). 

 
D. Estrutura de deslocamento 

A estrutura de deslocamento do robô atacante 
consiste em três rodas omnidirecionais, localizadas 
de modo equidistante. Assim, da mesma forma como 
o defensor, o autômato pode se deslocar em qualquer 
direção, sem precisar girar em torno de seu eixo. 
Além disso, o menor atrito gera uma economia de 
bateria. 

 

 
Figura 6. Diagrama de deslocamento do robô atacante 

 
E. Mapa de sensores 
 

Tabela 2. Especificação dos sensores do robô atacante 

Sensor Fabricante Qt. Função 

IRSeeker V2 HiTechnic 3 Leitura da direção da 
bola em campo 



Compass HiTechnic 1 Alinhamento vertical 
(norteamento) 

Multiplex de 
Sensor 

HiTechnic 3 Aumentar o número 
de portas de sensores 

Ultrassônico Mindstorms 4 Alinhamento horizon-
tal, reconhecimento de 
posse de bola, detec-
ção de adversários 

Sensor de luz Mindstorms 3 Reconhecimento das 
linhas do campo 

Multiplex de 
Motor 

Mindsensors 1 Aumentar o número 
de portas de motores 

 

 
Figura 7. Diagrama dos sensores e motores do robô atacante 

4   Estratégias de jogo 

 
Figura 8. Diagrama do campo 
(ROBOCUP JUNIOR, 2013) 

 
O projeto Soccer refere-se ao desenvolvimento 

de robôs autônomos (atacante e defensor) capazes de 
estabelecer uma interação pautada na cooperação em 
prol de uma meta comum: o gol. O projeto foi divi-
dido em módulos: localização da bola, alinhamento 
vertical, alinhamento horizontal, delimitação do 
campo, comunicação Bluetooth, posse de bola e 
chute. 

 

4.1 Módulo de localização da bola 

A localização da bola se dá através do sensor 
IRSeeker V2, desenvolvido pela HiTechnic, que 
possui a capacidade de ler as ondas infravermelhas 
emitidas pela bola. Esse sensor possui, em seu interi-
or, cinco detectores, de modo a criar nove campos de 
detecção da bola, que, juntos, somam 240º (figura 9). 
Entretanto, o sensor limita-se a informar a direção da 
bola em relação ao robô, não sendo possível mensu-
rar a distância entre os dois objetos (HITECHNIC, 
2013b). 

 
Figura 9. Diagrama do IRSeeker 

Fonte: (HITECHNIC, 2013b) 
 

Assim, o sensor IRSeeker V2 possui uma limita-
ção de leitura da bola em que uma zona de 120º não é 
capaz de receber sinal algum. Além disso, notou-se 
que, devido à localização do sensor no robô, posicio-
nado entre outros aparatos, não é possível realizar 
uma leitura integral dos valores de direção da bola. 
Devido a esses fatores, foram utilizados três sensores 
IRSeeker V2, de modo a realizar uma leitura integral 
da bola ao redor do robô. Tais aparelhos encontram-
se posicionados de modo equidistante, com 120º de 
afastamento um do outro.  

 
4.2 Módulo de alinhamento vertical 

O alinhamento vertical tem como função definir 
o campo de defesa e o de ataque. O sensor de bússola 
(Compass Sensor da HiTechnic) é um sensor que 
expande a capacidade do robô de se orientar no cam-
po. Consiste em uma bússola digital que mede o 
campo magnético da Terra e gera um valor entre 0 e 
359 graus, relativo à direção do robô. Ao se definir o 
norte (gol adversário), o robô começa a navegar no 
campo com a compreensão dos lados (ataque e defe-
sa). Quando alinhado com o norte, o robô guarda a 
informação e esta será usada para verificar seu ali-
nhamento (HITECHNIC, 2013a). 

 
4.3 Módulo de alinhamento horizontal 

O módulo de alinhamento horizontal consiste na 
utilização de dois sensores ultrassônicos da LEGO, 
localizados nas extremidades laterais do robô, para 
fazer a leitura da distância entre este e as paredes 
laterais do campo. Ao realizar cálculos para compa-
rar essas medidas, o robô poderá definir em qual 
zona do campo se encontra: esquerda, central ou 
direita (figura 10). 

 



 
Figura 10. Zoneamento do campo para alinhamento horizontal 

Legenda: 1. Zona esquerda; 2. Zona central; 3. Zona direita 
 

4.4 Módulo de delimitação do campo 

O módulo de delimitação do campo consiste em 
sensores de luz para informar se o robô está ou não 
dentro dos limites do campo. Esses sensores são 
capazes de ler a faixa branca que separa o campo da 
área fora (figura 8). Ao perceber qbhue uma parte 
sua cruzou a faixa, o robô terá de voltar inteiramente 
ao campo de jogo. A introdução desse módulo se 
deve à alteração nas regras de 2013, que estabelece 
punição para o robô que estiver fora do campo por 
completo (CBR, 2013; ROBOCUP JUNIOR, 2013).  

 
4.5 Módulo de comunicação Bluetooth 

A tecnologia Bluetooth no projeto possibilita a 
comunicação entre os robôs. Através dela, os robôs 
podem ter o conhecimento sobre qual deles está de 
posse da bola, se o parceiro está posicionado voltado 
para ataque ou para defesa e em que zona ele se en-
contra (figura 10). Como ambos estarão se comuni-
cando continuamente, há possibilidade de um aumen-
to nas chances da meta a ser alcançada, que é o gol. 

 

 
Figura 11. Fluxograma de comunicação 

 

4.6 Módulo de posse de bola 

Um dos sensores ultrassônicos, desenvolvido pe-
la LEGO para o kit Mindstorms NXT, tem a funcio-

nalidade de averiguar se o robô está com a posse de 
bola. Se for confirmada a posse de bola, a programa-
ção avançará para que sejam realizados os movimen-
tos necessários ao chute em direção ao gol adversá-
rio. Caso contrário, o robô continuará a busca pela 
bola. Faz parte do módulo de posse de bola o disposi-
tivo de dribbler, referenciado na seção “Engenharia 
do projeto Soccer”, que deve estar sempre ativado, 
de modo a favorecer a posse de bola. 

 
4.7 Módulo de chute 

O módulo de chute corresponde à estrutura do 
robô responsável pelo chute. Esta deve ser ativada 
após a verificação de posse de bola e uma série de 
confirmações e correções que envolvem alinhamento 
com o gol adversário através dos sensores de bússola 
e ultrassônicos (módulos de posse de bola, alinha-
mento vertical e horizontal). 

5   A importância do desenvolvimento de robôs 
cooperativos 

A comunicação interativa entre os robôs é de ex-
trema importância para o projeto na categoria Soccer, 
uma vez que a cooperação possibilita que os autô-
nomos 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. 

Permitir o desenvolvimento da tecnologia de co-
operação entre robôs, a partir do modelo de futebol 
de robôs, serve para a construção de autônomos que 
se auxiliam para alcançar uma meta comum, promo-
vendo soluções mais ágeis e complexas, que desone-
ram o trabalho humano em atividades de risco, atra-
vés 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 devido ao risco ou com-
plexidade, evitando risco de vida ou, simplesmente, 
por requerer precisão, velocidade e destreza. Nesses 
casos, devido à complexidade da situação, são neces-
sárias estratégias complexas, o que explicita a impor-
tância da colaboração. Limpeza de acidentes nuclea-
res, mapeamento de regiões minadas, cirurgias de 
alto risco e precisão (com uso de nanorrobôs), consti-
tuem exemplos de cenários em que isso pode ocorrer. 

De acordo com Nisticò et al. in Lakemeyer et al. 
(2007): 

 
já que cada robô tem uma visão limitada acerca do 
mundo que o cerca, o compartilhamento de informa-
ções com seus companheiros de equipe é frequente-
mente crucial para reagir a situações que possam en-
volvê-lo no futuro. 

 
O monitoramento de objetos velozes tem recebi-

do constante atenção no contexto de robôs autôno-
mos 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, oponen-
tes e a bola (NISTICÒ et al., 2007). 

6   Considerações finais 

Assim, o projeto Soccer foi desenvolvido para a 
participação na CBR 2013, mas, mais do que isso, 
espera-se contribuir para o desenvolvimento das 
tecnologias robóticas de localização de um robô, que, 
diante de diferentes cenários, tem que tomar a deci-
são certa e agir rapidamente. É dado enfoque particu-
lar à cooperação entre os robôs, de modo a estabele-
cer estratégias comuns para atingir a meta estabeleci-
da. 

7   Propostas futuras 

7.1 Módulo de Controle Arduino 

Apesar de suas qualidades e de já ser usada há 
algum tempo, a plataforma NXT da LEGO apresenta 
algumas limitações. Para superá-las, propõe-se a 
migração para a plataforma Arduino. O site do Ar-
duino (2013) o define como “uma plataforma open-
source para protótipos de eletrônica, baseada em 
hardware e software flexíveis e fáceis de usar”. O 
produto pode ser usado em diversas áreas, entre elas 
a robótica. 

Sua vantagem é a maior liberdade oferecida para 
a montagem do robô, uma vez que os sensores e 
motores utilizados para LEGO são grandes, o que 
gera um problema de espacialização. Além disso, a 
plataforma Arduino permite que os usuários criem 
seus próprios circuitos, otimizando o espaço do robô, 
já que, mais uma vez, tem-se maior liberdade na 
construção. 
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