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Resumo: Este projeto propõe o desenvolvimento de 

um algoritmo para otimizar o posicionamento dos robôs 

de defesa da categoria RoboCup Small-Size de futebol 

de robôs. Mais especificamente, o projeto visa 

desenvolver algoritmos para o goleiro e defensores de 

modo a permitir a interceptação de passes e proteger a 

defesa e, dessa forma, diminuir a quantidade de gols 

sofridos durante as partidas. 

 

1. Introdução 
O futebol de robôs da RoboCup na categoria small size 

é muito dinâmico, e os passes e chutes são muitos 

rápidos. A velocidade da bola durante o jogo pode 

chegar a 8 m/s em um campo de dimensões 9mx6m. Ou 

seja, a bola pode cruzar o campo em menos de 2 

segundos.  

Por esse motivo, os defensores devem ser capazes de 

identificar os robôs adversários que oferecem risco ao 

gol, para poder marca-los e impedir que passes possam 

chegar até eles, além disso é função do defensor impedir 

que os chutes realizados pelo oponente cheguem até o 

gol. Várias equipes possuem estratégias especificas para 

a defesa e os robôs defensores [2]. 

 

2. Metodologia 
O algoritmo foi projetado utilizando ferramentas 

como diagramas de blocos e Máquinas de estados 

finitos (FSM) e programado em linguagem C++ para ser 

aplicado no software de estratégia do RoboFEI. 

Os defensores foram classificados em defensores 

primários, que se posicionam próximo da área de defesa 

para tentar interceptar os chutes, e defensores 

secundários que se posicionam com o objetivo de 

marcar os robôs do time adversário. Os defensores 

primários e secundários têm funções diferentes durante 

a partida. As jogadas definidas para cada classe de 

defensores são apresentadas na tabela I. 

 

Figura 1 – Distribuição das jogadas entre os 

defensores 

 

 

Tabela I – Jogadas dos defensores 

 

Defensores Primários 

Delta Defense 

Intercept Shoot 

 

Defensores 

Secundários 

Catch Ball 

Avoid Shoot 

Avoid Pass 

 

A figura 1 mostra um exemplo de distribuição das 

jogadas entre os defensores em uma situação de jogo. 

 

3. Resultados 
Os testes foram feitos inicialmente no simulador 

desenvolvido pela equipe RoboFEI e no campo do 

Laboratório de Inteligência Artificial e Robótica da FEI. 

A eficácia do algoritmo foi avaliada durante o 

Campeonato Mundial de Robótica (Robocup), onde a 

equipe sofreu 14 gols em 4 jogos. Uma comparação 

com as edições anteriores do campeonato é feita na 

tabela II. 

 

 

Tabela II – Resultados da Robocup [1] 

 

 

 

4. Conclusões 
Como pode ser observado na tabela II, houve uma 

pequena melhora no desempenho da defesa na 

competição em relação aos anos anteriores.  

Uma vez definidas as jogadas, será desenvolvido um 

critério mais eficiente para a seleção das jogadas, afim 

de obter melhores resultados. 
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 2016 2015 2014 

Jogos 4 4 5 

Total de gols sofridos 14 15 18 

Média (gol/jogo) 3,5 3,75 3,6 


