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Introdução 

 

Com uma população crescente no mundo, cada vez mais alimentos precisam ser 

produzidos. 

 

Uma maneira de obter aumento na produção de alimentos é usar tecnologias como robôs, 

drones e satélites para melhorar o uso de terras aráveis. Satélites e drones podem fornecer 

dados precisos sobre a qualidade do solo das diferentes áreas de terras aráveis. Estes 

dados podem ser usados por robôs (tratores automatizados) para plantar diferentes mudas 

na terra, dependendo da qualidade do solo. Desta forma, as mudas são adaptadas ao 

ambiente em crescimento, o que irá melhorar o crescimento das mudas. 

 

A missão do robô é reunir dados sobre a qualidade do solo dos campos de diferentes 

fazendas e usar esses dados para plantar diferentes mudas de acordo com a qualidade do 

solo. 
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1. Descrição do Jogo 

 
O desafio Junior é fazer um robô que pode plantar diferentes tipos de plantas nos campos 

de três fazendas, dependendo da qualidade do solo dos campos. 

Existem três tipos de plantas representadas por três modelos LEGO: 

 

Planta Verde             Planta Vermelha              Planta Amarela 

Doze plantas são colocadas na área de plantação/semeadura, quatro de cada cor. 

Área da Fazenda 

Vermelha 

 

Área da Fazenda 

Amarela 

 

Área de Início e Término  

Área da Fazenda Verde 

Área de Plantação 

Área de Qualidade do Solo 
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A Fazenda Verde, a Fazenda Vermelha e a Fazenda Amarela representam as três 

fazendas diferentes no tapete do jogo. As plantas verdes devem ser plantadas nos campos 

da Fazenda Verde, as plantas vermelhas na Fazenda Vermelha e as plantas amarelas na 

Fazenda Amarela. Paredes protegem os campos das três fazendas: 

 

 

A Fazenda Verde é uma área fértil destinada para que o robô possa plantar três plantas 

verdes da Área de Plantação nos três campos da Fazenda Verde. 

 

Nas fazendas vermelhas e amarelas, o robô só pode plantar plantas vermelhas ou 

amarelas nos campos com uma qualidade de solo correspondente. O robô pode recuperar 

a qualidade do solo dos três campos da Fazenda Vermelha e Amarela das duas áreas 

correspondentes com Dados de Qualidade do Solo. Em cada uma das duas áreas de 

Dados de Qualidade do Solo, existem três blocos LEGO que representam a qualidade do 

solo de cada um dos três campos nas Fazendas Vermelha e Amarela. Um bloco branco 

representa um campo com nutrientes suficientes para cultivar plantas. Um bloco preto 

representa um campo sem nutrientes suficientes para plantas: 

 

                  
 

     Bloco Branco                           Bloco Preto 

Existem quatro blocos brancos e dois blocos pretos nas duas áreas de Qualidade do Solo. 
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Os três blocos de LEGO na Área de Dados de Qualidade do Solo amarelo representam a 
qualidade do solo dos três campos da fazenda amarela da seguinte forma: 
 
 

                                                                                                                               

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Os três blocos LEGO na Área Vermelha de Dados de Qualidade do Solo representam a 
qualidade do solo da fazenda vermelha de forma semelhante. 
 
O robô deve começar a partir da Área de Início e Fim. Após a missão, o robô deve retornar 
à Área de Início e Fim. 
 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

Os três blocos LEGO da 

Área de Dados de 

Qualidade do Solo 

amarelo. 

Campo:3 

Campo:2 

Field: 1 Campo:1 
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2. Regras do Jogo 

1. Antes de cada rodada, os 6 blocos de qualidade do solo são colocados 

aleatoriamente nos 6 quadrados brancos nas Áreas de Dados de Qualidade do solo, 

conforme mostrado na figura 

A colocação aleatória dos 6 blocos pode ser realizada manualmente da seguinte 

maneira: 

a. Os 6 quadrados brancos estão numerados de 1 a 6 como na figura 2.1 

  

Figura 2.1 

 

b. Coloque 4 blocos brancos e 2 blocos pretos em uma caixa não 

transparente. 

c. Chacoalhe a caixa para misturar os 6 blocos. 

d. Tire os blocos um a um da caixa e coloque-os nos quadrados brancos, 

começando pelo quadrado número 1. 

2. Cada planta a ser movida, deve ser movida da Área de Plantação para um campo 

em uma área de fazenda que corresponda à cor da planta. As plantas devem ser 

colocadas completamente dentro de um quadrado com demarcação cinza na área 

da fazenda, em uma posição vertical, e a planta deve estar intacta. Veja a figura 

abaixo para exemplos de colocação adequada e inadequada. Apenas uma planta 

pode ser plantada no quadrado com demarcação cinza. Se mais de uma planta 

estiver colocada na área quadrada com demarcação cinza, apenas uma planta com 

a pontuação mais alta será considerada. 

 

1 2 3 4 5 6 
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3. Os blocos de dados da qualidade do solo devem permanecer em seus locais iniciais. 

Isso significa que parte de cada bloco deve tocar o quadrado branco onde foi 

inicialmente colocado e os blocos devem estar intactos. 

 

      

                                                                                   

 

 
4. O robô começará dentro da Área de Início e Fim (a linha verde não está incluída). A 

missão é completada quando o robô para completamente na área de Início e Fim (a 

linha verde está incluída). Os cabos podem estar fora da área de Início e 

Acabamento. 

5. O robô não deve danificar qualquer parede nem mover uma parede da sua 

localização inicial. Se isso acontecer, uma penalidade é dada, desde que isso não 

resulte em uma pontuação negativa (ver regras do jogo 5.15). 

 



Operador Oficial no Brasil 

 

WRO 2018 - Regular Category - Junior 

               

  8 

World Robot Olympiad e o logotipo WRO são marcas comerciais da World Robot Olympiad Association Ltd.  

© 2018 World Robot Olympiad Association Ltd.  

 

Operador Associado 

3. Pontuação 

Pontuação Máxima = 180 pontos 

 

Tabela de Pontuação: 

Tarefas Pontuação 

(cada) 

Total 

Coloque qualquer planta completamente dentro de uma área 

cinza na fazenda verde, não danificada e em posição 

vertical.   

10 30 

Coloque qualquer planta parcialmente dentro de uma área 

cinza na fazenda verde, não danificada e em posição 

vertical. 

5 15 

Coloque qualquer planta completamente dentro de uma área 

cinza de uma fazenda amarela ou vermelha da cor correta, 

combinada com dados de qualidade do solo, intacta e em 

posição vertical. 

25 100 

Coloque qualquer planta parcialmente dentro de uma área 

cinza de uma fazenda amarela ou vermelha da cor correta, 

combinada com dados de qualidade do solo, intacta e em 

posição vertical. 

10 40 

Todos os blocos de dados de qualidade do solo tocam o 
quadrado branco de seus locais iniciais. Pontos apenas serão 
dados se pelo menos uma planta em uma fazenda obtiver 
pontos e nenhuma planta estiver colocada em uma fazenda 
não combinada com os dados da qualidade do solo. 

 25 

Restantes 5 plantas tocam os quadrados cinzas em torno de 

suas localizações iniciais na Área de Plantação. Pontos 

apenas serão dados se pelo menos uma planta em uma 

fazenda obtiver pontos. 

 15 

O robô danifica qualquer parede ou move qualquer parede a 

partir da sua localização inicial. 

-5 -15 

O robô para por completo na Área de Início e Fim (somente  10 
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obtém esses pontos se forem atribuídos outros pontos). 

Pontuação Máxima  180 

 

4. Especificações da Mesa 

a. As dimensões internas de uma mesa de jogo são 2362 mm x 1143 mm  

b. As dimensões externas da mesa são 2438 mm x 1219 mm. 

c. A cor primária da superfície da mesa é branca. 

d. Altura das bordas: 70 ± 20 mm 

 

5. Especificações do Tapete do Jogo 

 

a. Todas as linhas pretas são de 20 ± 1 mm. 

b. As dimensões podem variar dentro de ± 5 mm. 
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c. Se a mesa for maior do que o tapete do jogo, coloque a área de partida na parede e 

centralize o tapete para a esquerda e para a direita. 

d. Recomendamos imprimir o tapete do jogo com acabamento mate sem refletir cores. 

 

Especificação de cores: 

 

Nome da Cor CMYK – (Sistema de 

cores subtrativas)  

RGB – 

(Sistema de 

cores aditivas) 

Amostra 

RGB  

C M Y K R G B 

Vermelho 0 100 100 0 237 28 36  

Azul 100 47 0 0 0 117 191  

Amarelo 0 19 100 0 255 205 3  

Verde 88 0 100 0 0 172 70  
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6. Especificações do Objeto do Jogo 

São necessárias 12 plantas: 4 verdes, 4 amarelas e 4 plantas vermelhas. 

Cada planta tem quatro peças LEGO 2x4 

                                

     1º passo    2º passo        3º passo         4º passo 

São necessárias 3 paredes: 1 verde, 1 amarelo e 1 parede vermelha. 
Cada parede da área da fazenda tem oito blocos LEGO 2x4 e doze blocos LEGO 1x6 

                                                               

                      1 º passo         2 º passo 

        

                      3 º passo        4 º passo 
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São necessários 6 blocos: 2 blocos pretos e 4 blocos brancos. 

Cada bloco de qualidade do solo possui quatro tijolos pretos LEGO 2x4. 

 

                      

        1 º passo       2 º passo             3º passo         4 º passo 

 

 


