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CAMPEONATO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO DE DRONES 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Local:-  Universidade de São Caetano do Sul – Campus Conceição 

Rua:-  Conceição, 321 - Santo Antônio - SCS - CEP: 09530-060 – São Caetano do Sul – São Paulo 

Data:- 30 de Novembro de 2019 

Horário:- 9h00 às 17h00 – Os horários de competição de cada faixa etária serão divulgados no dia 27 de Novembro, 

no site www.jovemengenheiro.com.br 

Quem pode participar do Campeonato Brasileiro de Robótica Estrutural? 

Alunos regularmente matriculados no Curso de Construção de Drones da JE.  

Objetivo do Campeonato: 

Duas etapas 

1-Velocidade:- Conseguir o menor tempo em um percurso pré-definido. 

2-Precisão:-  Realizar um pouso de precisão em uma área demarcada. 

 

1.Regras Gerais 

• Número de Drones por competidor: Um 

• Classes Disponíveis: Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

• Dimensões dos Drones: 280x280x75mm 

• Especificações dos Circuitos: Verificar item 3: “Local dos percursos” 

• Especificações das Etapas: Corrida contra o tempo/ Teste de habilidades (Verificar item 4: “Etapas da competição”) 

• Especificações de Controle: Remoto 
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2. Especificação dos Drones 

2.1 Os componentes utilizados no Drone devem ser os mesmo que foram usados durante as aulas de  

Construções de Drones na Jovem Engenheiro. 

 

2.2 O kit com as peças do Drone que o aluno recebeu durante as aulas conta com: 

• 1 Frame de plástico Impresso em 3D; 

• 4 Motores Coreless 716; 

•  1 Bateria de Lipo 3,7V; 

• 2 Trens de pouso; 

• 4 Hélices; 

• 1 Placa controladora; 

• 4 Engrenagens de redução; 

• 1 Controle de Rádio Frequência. 

 

2.3 Nenhuma adição, remoção ou alteração de hardware ou software poderão ser feitas durante a competição. 

Porém pequenos reparos serão permitidos com a supervisão dos juízes do evento. 

 

2.4 O Drone não pode exceder 280mm de comprimento, 280mm de largura e 75mm de altura. 

 

2.5 O Drone não poderá possuir nenhum tipo de mecanismo adicional que altere seu peso, velocidade ou empuxo. 

 

2.6 Os juízes do evento irão examinar o Drone de cada competidor antes das Etapas de Competição. 

 

2.7 Será aceito somente 1 Drone por competidor. 

 

2.8 Somente o competidor poderá realizar as manutenções no frame durante as Etapas da competição, sem receber 

ajuda externa. 

 

3. O local dos Percursos 

3.1 Os dois percursos acontecem no mesmo local e irão seguir o modelo de suas etapas correspondentes.  

Cada Etapa terá um circuito diferente que o drone terá que fazer. 

3.2 O local separado para os percursos conta com uma rede de proteção ao seu redor para segurança. 

3.3 O local poderá servir de área para treino e testes de voo antes do início das Etapas de competição.  Sempre com a 

supervisão dos juízes do evento. 

3.4 Somente o competidor e o juiz poderão entrar no local do percurso. Ajudas externas ao competidor são proibidas.  

3.5 O local conta com arcos de fita LED, obstáculos e áreas demarcadas para partida e pouso do drone. 

4. Etapa 1: Corrida contra o tempo 

4.1 Definição: “Corrida Contra o Tempo” é uma competição na qual o drone do competidor deve seguir um 

determinado trajeto entre arcos de fita LED ordenados espalhados pelo local de prova. Vence o drone que fazer esse 

percurso em menor tempo. 

4.2 A Contagem de tempo deve iniciar após o sinal do juiz para a largada. 

4.3 O drone deverá percorrer o circuito tomando como referência os arcos de LED. Todo o corpo do drone deverá 

passar pelos arcos.  

4.5 Deve-se sempre seguir a ordem correta de arcos de LED. O tempo só será contabilizado se o drone passar por 

todos os arcos na ordem correta. 

4.6 A tomada de tempo para quando o drone pousar na área determinada como chegada. 



4.7 A pontuação de cada competidor seguirá a classificação por ordem de menor tempo. Quanto menor o tempo 

maior será a pontuação do competidor. 

4.8 Se o drone estiver impossibilitado de realizar o percurso ou sair da área de proteção será desclassificado da prova. 

5.1 Definição: Nesta etapa o drone deverá desviar de obstáculos espalhados no percurso e pousar em duas áreas 

demarcadas com pontuações. Vence o drone que atingir a maior pontuação nas duas áreas de pouso. 

5.2 Não existe contagem de tempo, mas o competidor tem o tempo máximo de 10 minutos para realizar a Etapa.  

5.3 O drone deve pousar nas duas áreas demarcadas no percurso, sendo que o centro de cada área equivale a uma 

maior pontuação. 

5.4 O competidor só pode ir para a segunda área de pontuação depois que passar pela primeira. 

5.5 A Etapa termina quando o drone pousa na última área de pontuação. 

5.6 Caso o drone pousar entre dois valores de pontos, o juiz irá medir em qual área o drone está mais disposto. 

Contando todo o tamanho do drone, inclusive as hélices.  

5.7 Após o drone tocar na área de pontuação, o competidor não poderá levantar voo de novo até que o juiz marque a 

pontuação. 

Avaliação 

O Drone campeão será o que conseguir a maior quantidade de pontos somando as duas modalidades. 

 

Juízes 

Em cada etapa haverá um juiz, professor da JE para validar os pontos conseguidos. 

 

Desclassificação 

O aluno participante do campeonato não pode, de forma alguma, atrapalhar ou interferir 

no projeto de qualquer outro participante durante o campeonato. 

 

Desempate 

Em caso de empate entre concorrentes serão propostos novos desafios em relação ao veículo 

construído no dia da competição. 

 

Premiação 

Serão premiados os 3 melhores resultados , com medalha para o aluno e troféu paraa sua escola. 

 

Direito de Imagem:- Os participantes do Campeonato Brasileiro, cedem automaticamente 

os direitos de imagem à empresa Jovem Engenheiro Tecnologia Educacional Ltda. 

 

Inscrição:- 

Para confirmar sua inscrição por favor preencha o cadastro no site http://www.jealunos.com.br/SJE/inscricao.php 

Não há pagamento para participação neste campeonato. 
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