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1. Introdução  

Uma tempestade de neve atingiu uma cidade que nunca passou por condições de inverno. A 

população não está pronta para esse evento - os veículos estão presos   nas ruas e o gelo torna 

as ruas escorregadias. A autoridade da cidade acabou de ligar para o esquadrão climático para 

ajudar a restaurar as condições normais. 

Esse ano, a missão júnior é projetar um robô que ajude a restaurar as condições normais. 

Seu robô precisará remover a neve, dois carros presos e espalhar material abrasivo em 

algumas ruas.   Preste atenção - não danifique nenhuma árvore ao longo do   caminho. 
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2. Campo de jogo 

A figura a seguir mostra o campo de jogo com as diferentes áreas. 

 

Se a mesa for maior que o tapete de jogo, o tapete será centralizado em todas as dimensões. O 

espaço possível entre o tapete e a parede será contado na área do tapete. 

Para mais informação sobre a mesa e especificações do tapete de jogo, consulte as 

Regras Gerais da Categoria Regular do WRO, Regra 4. O arquivo do tapete em PDF com as 

medidas exatas estão disponíveis em  www.wro-association.org. 

Informações sobre a posição inicial: 

 

Existem duas áreas de início (uma no canto inferior esquerdo e outra no canto superior direito). 

Antes de cada rodada, uma área inicial é selecionada aleatoriamente e será a mesma para todas 

as equipes nessa rodada. Antes de iniciar a corrida, o robô deve começar completamente em 

uma área inicial (definida como mencionado acima), a linha circundante não é incluída na área 

http://www.wro-association.org/
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inicial.   No início, os cabos contam para o tamanho máximo do robô e, portanto, precisam ser 

incluídos na área de início. 

3. Código Binário 

A cidade contém quatro ruas (azul, verde, amarelo e vermelho). Em duas das ruas, você precisa 

remover a neve e dois veículos. Nas outras duas ruas, você precisa espalhar o material abrasivo 

e evitar veículos estacionados. O Sistema de mensagens lhe dirá o que fazer em cada rua. 

 

No começo, os robôs precisam ler um Código binário que diz ao robô o que fazer. O Código 

binário usa dois bits por rua para indicar se a neve precisa ser removida ou se o material 

abrasivo precisa ser espalhado. Cada bit é 0 (preto) ou 1(branco).   O fundo da chave é preto, 

significando todos os zeros. Dois blocos brancos serão instalados aleatoriamente no 

Código binário próximo à área inicial do robô. 

 

Código  Ação para uma determinada rua 

0-0 Remover neve 

0-1 Espalhe o material abrasivo azul 

1-0 Espalhe o material abrasivo preto 

1-1 (não usado) 

 

 
 

Sempre haverá duas ruas com neve para remover e duas ruas onde é necessário material 
abrasivo, um de cada tipo. Neste exemplo, o Código binário mostra: 
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● A neve precisa ser removida da rua azul e amarela. Nessas ruas, os carros também 

precisam ser levados (veja detalhes nas missões). 

● O material abrasivo azul precisa ser espalhado na rua verde 

● O material abrasivo preto precisa ser espalhado na rua vermelha 

4. Objetos do jogo, posicionamento, randomização. 

 

Azulejos brancos 

 

 
Dois ladrilhos brancos são utilizados para 

criar o código binário 

 

 

 

Dois ladrilhos brancos serão instalados 

aleatoriamente na chave para completar o 

código binário, consulte a página 4. Os 

ladrilhos não serão colocados na mesma cor 

(no máximo um por cor de rua). 

 

Neve 

 

 
A neve é feita de 12 blocos LEGO branco 

2X4. 

 
Os pedaços de neve são colocados nos 

pequenos locais nas ruas onde a neve 

precisa ser removida (0-0 no Código binário, 

6 peças por rua). 
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Árvores 

 

3 árvores cresceram ao longo das ruas e não devem ser movidas ou danificadas. Existem três 

modelos de árvores diferentes – A, B, e C. Em cada país, o Organizador Nacional decide qual 

modelo ou modelos que serão usados em suas competições locais. 

 

 
Modelo A 

 
Modelo B 

 
Modelo C 

 

As árvores são colocadas nas áreas cinza escuro dentro de suas áreas de árvores. 

 

  



 

WRO 2020 - Categoria Regular - Junior 

 

7 World Robot Olympiad e o logotipo wro são marcas 

registradas da World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.  

Veículos 

 

4 veículos foram deixados nas ruas, um por rua. Existem três modelos de carros diferentes - A, 

B, e C. Em cada país, o Organizador Nacional decide qual modelo ou quais modelos usados em 

suas competições locais. 

 

 
Modelo A 

 
Modelo B 

 
Modelo C 

 

 
Os veículos são colocados aleatoriamente, 

um por rua em um dos três possíveis locais, 

a frente do carro é voltada para a direção do 

ícone do carro no tapete. 
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Distribuidor de material abrasivo 

 

 
Existem dois distribuidores em campo. 

 
Dois distribuidores de material abrasivo são 

colocados na área do distribuidor nas áreas 

preto/ azul dentro das áreas cinza. 

 
O material abrasivo cairá do distribuidor ao 

pressionar a alavanca. 

Nota: Para construir um dispensador de 

material abrasivo, algumas peças do 

conjunto EV3 são usadas além do 

conjunto de blocos WRO. 

 

Por favor, veja como instruções de 

construção no final deste documento. 

 

 

Material abrasivo 

 

Dois tipos de material abrasivo estão disponíveis nos distribuidores: 4 peças de cascalho mineral 

(azul) e 4 peças de lascas de madeira (preto), que é uma solução mais sustentável e ecológica. 

No início, as peças azuis são carregadas no distribuidor azul e as peças pretas são 

carregadas no distribuidor preto. 

 

 
Material abrasivo azul (mineral cascalho)   

 
Material abrasivo preto (lascas de madeira) 
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Bordas 

 

Devido ao mau tempo, é difícil ver linhas em algumas ruas. 6 bordas estão disponíveis e podem 

ser usadas como diretrizes para o robô. As bordas não estão presas à superfície. 

 

 
6 bordas,3 vermelhas,3 amarelas 

 
As bordas são colocadas nas áreas entre as 

ruas - a borda amarela na respectiva cor, a 

borda vermelha na respectiva cor. 

 
Posicionamento correto de  

 Uma borda amarela 

 
Posicionamento correto de uma borda 

vermelha 

 

 

Depósito de neve Elevado 

 

 
Depósito de neve elevado 

 
O depósito é colocado nos marcadores 

vermelhos na área do depósito de neve. 
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5. Missões do robô 

Para uma melhor compreensão, as missões serão explicadas em várias seções. 

A equipe pode decidir em que ordem eles farão como missões. 

5.1 Limpe a neve e leve-a para o depósito de neve 

A neve precisa ser removida das ruas, onde é necessário (aquelas com a chave 0-0), e depois 

trazida para o depósito de neve.   A pontuação completa é concedida se a neve for levantada e 

deixada cair no depósito de neve Elevado. 

5.2 Espalhe o material abrasivo 

Material abrasivo precisa ser espalhado ruas:  

● Material abrasivo azul em uma rua com chave 0-1 

● Material abrasivo preto em uma rua com chave 1-0 

 

O material deve ser espalhado uniformemente na rua, pelo menos uma parte do material 

tocando cada uma das seções da rua. As ruas são divididas pelas linhas coloridas, cada rua tem 

três seções. Você ganha pontos por apenas uma peça de cada material abrasivo por seção de 

rua. 

5.3 Rebocar veículos para a área de estacionamento 

Há um veículo em cada uma das quatro ruas. 

Nas ruas onde a neve deve ser removida, os veículos devem ser rebocados para a área de 

estacionamento. Os veículos nas outras ruas não devem ser movidos ou danificados. 

5.4 Estacione o robô 

A missão está concluída quando o robô retorna a uma das duas áreas de início, para, e o chassi 

do robô fica inteiramente (vista superior) dentro da área de início (é permitido que os cabos 

estejam para fora da área de início). 

5.5 Ganhe pontos de bônus e evite penalidades  

Os pontos de bônus serão concedidos por bordas, veículos e distribuidores de abrasivos que 

não sejam movidos ou danificados. Serão aplicadas penalidades se mover ou danificar árvores. 

As árvores são movidas se não estiverem mais tocando no quadrado cinza. As penalidades 

nunca resultarão em pontuação negativa (consulte as Regras Gerais). 
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6. Pontuação  

Definições  para a  pontuação 

● "Completamente”   significa que o  objeto  do  jogo  está  apenas  tocando  a  área  

correspondente (sem  incluir  as  linhas  da   área). "Parcialmente” significa que o objeto 

do jogo está pelo menos tocando a área com uma parte. 

 

Missão Cada Total 

Limpe a neve e leve-a para o depósito de neve 

A neve dentro da área do retângulo vermelho, dentro do depósito de 

neve elevado e o depósito de neve não foi danificado. 

5 60 

Elemento de neve completamente na área do depósito de neve, mas 

não no depósito elevado. 

3 36 

Espalhe o material  abrasivo 

Seções de rua 1-0 em contato com 
● Material abrasivo preto 

 

9 

 

27 

● Material abrasivo azul 4 12 

Seções de rua 0-1 em contato com 
● Material abrasivo azul 

 

9 

 

27 

● Material abrasivo preto 4 12 

Rebocar veículos para a área de estacionamento 

Veículo colocado completamente dentro da área de estacionamento 20 40 

Veículo colocado parcialmente dentro da área de estacionamento 15 30 

Estacione o robô 

O robô para completamente em uma das áreas de início (somente se 
pontua se outros pontos, não bônus, forem realizados).  

14 14 

Ganhe pontos de bônus e evite penalidades 

Borda não movida / danificada 2 12 

Distribuidor não movido /  danificado 4 8 

Veículo nas ruas 0-1 ou 1-0 não se move (não toca mais no Quadro 
da posição inicial) / danificado 

6 12 

Árvore movida (tocando fora do quadrado cinza claro) ou danificada 
(pelo menos uma peça quebrada). 

-8 -24 

Pontuação máxima  200 
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Folha de Pontuação 
 
Missão Cada Máx # Total 

Limpe uma neve e leve-a para o depósito de neve   

A neve dentro da área do retângulo vermelho, dentro do depósito 

de neve Elevado e o depósito de neve não foi danificado.   

5 60   

Elemento de neve completamente na área do depósito de neve, 

mas não no depósito Elevado. 

3 36   

Espalhe o material  abrasivo   

Seções de rua 1-0 em contato com 

● material abrasivo preto 
 

9 

 

27 

  

● material abrasivo  azul 4 12   

Seções de rua 0-1 em contato com 

● material abrasivo azul 
 

9 

 

27 

  

● material abrasivo  preto 4 12   

Rebocar veículos para a área de estacionamento   

Veículo completamente dentro da área de estacionamento 20 40   

Veículo colocado parcialmente dentro da área de estacionamento 15 30   

Estacione o  robô   

O robô para completamente em uma das áreas de início 
(somente se pontua se pontos, não bônus, forem realizados). 

14 14   

Ganhe pontos de bônus e evite penalidades   

Borda não movida / danificada 2 12   

Distribuidor  não  /  danificado 4 8   

Veículo nas ruas com 0-1 ou 1-0 não movido (não toca mais no 
Quadro de posição inicial) / danificado 

6 12   

Árvore movida (tocando fora do quadrado cinza claro) ou 
danificada (pelo menos uma peça quebrada). 

-8 -24   

Soma da pontuação do jogo  200   

Regra Surpresa Regra  Surpresa  

Pontuação total  nesta  corrida  

Tempo  em  segundos  completos  

 

Equipe de assinatura  Juiz da assinatura 
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Interpretação  de  pontuação 

O elemento de neve dentro da área do retângulo vermelho, dentro do depósito de neve elevado 
e o depósito de neve não danificado 5 pontos. 

 

3 elementos de neve,15 
pontos 

 

4 elementos de neve (aquele 
na borda está OK), 20 
pontos. 

 

Se uma mesa para maior que o 
tapete de jogo, o depósito de 
neve Elevado pode ser movido 
para a parede, tudo bem. 
Ainda15 pontos. 

 

É PERMITIDO mover o 
depósito elevado da neve 
dentro da área verde. Mas, 
deve estar dentro da área 
verde. 

 

O depósito de neve é 
movido, um elemento de 
neve ainda está na área 
vermelha (1 x 5 pontos) e 
dois estão fora / não 
completamente na área 
vermelha (2 x 3 pontos). 

  

Aqui, o depósito de neve é 
movido e apenas dois 
elementos de neve estão 
dentro da área verde, nenhum 
completamente na área 
vermelha. Neste caso:  
2 x 3 = 6 pontos. 

Elemento de neve na área do depósito de neve, mas não no depósito elevado 3 pontos. 

 

5 elementos de neve na área 
verde (não importa se 
deitado na parte inferior ou 
não). 15 pontos. 

 

4 elementos de neve na área 
verde. O 5º elemento não 
está completamente na área. 

 

 

A linha verde pertence à área. 
Aqui, o 5º elemento está 
completamente na área porque 
não toca na linha preta. 
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Espalhe o material abrasivo 

 

Para o material abrasivo preto e azul, mostramos um exemplo para uma rua. O julgamento 
funciona da mesma maneira para as seções nas ruas 0-1 ou 1-0. 

 
Neste exemplo, a rua azul é uma rua 1-0. O material abrasivo preto deve ser espalhado (9 
pontos), o material abrasivo azul poderia ser espalhado por 4 pontos cada. Cada rua tem 3 
seções, divididas pela linha colorida na rua. Veja o exemplo da seção 1, da seção 2 e da seção 3 
na foto a seguir. 

 
Todos os 4 materiais abrasivos pretos 

estão deitados na SEÇÃO 1 da rua: 9 

pontos 

 
Aqui, um material abrasivo preto está 

deitado em cada seção: 3 x 9 pontos = 27 

pontos. 

 
Além disso, há algum material abrasivo azul 

em uma seção: 

3x 9 pontos = 27 pontos (preto) 

4 pontos (material azul) 

 
Neste caso, o material está  

apenas tocando a seção esquerda. 
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Neste caso, o material está tocando ambas 

as seções, mas conta apenas para uma 

seção. Ele contará para a seção que resulta 

em mais pontos. 

 
Está tudo bem se o material não está 

completamente dentro da rua, mas pelo 

menos o material precisa tocar na rua. 

 
Neste caso, o material ainda está dentro da 

rua azul (a linha azul decide em vista 

superior). 

 
Neste caso, o material está fora da rua azul e 

não conta. 
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Veículo colocado completamente dentro da área de estacionamento 20 pontos 

 

Ambos os veículos 
completamente dentro da 
área de estacionamento. 

 

Veículo dentro da área (linha 
azul conta para a área). 

 

O veículo pode estar de lado 
também. 

Veículo parcialmente colocado dentro da área de estacionamento 15 pontos 

 

Um veículo completamente, 
um veículo em parte na área. 

 

Veículo em parte dentro da 
área. 

 

Robô pára completamente dentro de qualquer Área de Inicio e Fim 14 pontos 

 

A projeção do robô está 
completamente dentro da 
área de início/acabamento. 

 

A projeção do robô está 
completamente dentro, e os 
cabos estão fora. Ainda está 
tudo bem. 

 

Não há pontos se a 
projeção do robô não estiver 
na área de início/chegada. 
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Borda não movida / danificada - 2 pontos 

 

Não  foi  movido,2  pontos 

 

Movido, mas dentro da  área  
cinza  claro,  isso  ainda  está  
OK. 2 pontos. 

 

Movido para fora da área 
cinza claro, 0 pontos. 

 

Danificada, 0  pontos. 

  

Distribuidor  não movido  /  danificado   4 pontos   

 

Não foi movido, 4 pontos 
cada. 

 

Movido, mas dentro da  área  
cinza  claro,  isso  ainda  está  
OK. 4 pontos. 

 

Movido para fora da área 
cinza claro, 0 pontos. 

 

Danificada, 0 pontos. 
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Veículo nas ruas com 0-1 ou 1-0 sem movimento (não toca mais no Quadro da posição inicial) / 
danificado - 6 pontos 

 

Não foi movido. 6  pontos. 

 

Movido, mas ainda  tocando  
a  posição  inicial  do  
retângulo  cinza. 6 pontos. 

 

Movido para fora.0  pontos. 

 

Danificado. 0 pontos. 

  

 
Árvore movida ou danificada -8 pontos 

 

Movida, mas dentro da área 
cinza claro, isso ainda está 
OK. 

 

Tocando fora da área cinza 
claro,  - 8  pontos. 

 

Danificado, - 8 pontos. 
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7. Eventos locais, regionais e internacionais 

 
As competições do WRO acontecem em cerca de 80 países e sabemos que as equipes de cada 
país esperam um nível diferente de complexidade. O desafio descrito neste documento será 
usado para eventos internacionais do WRO. 
 
Wro sente que todos os participantes precisam ser capazes de ter uma boa experiência na 
competição. Equipes com menos experiência também devem ser capazes de marcar pontos e 
ter sucesso. Isso aumenta a confiança em sua capacidade de dominar habilidades técnicas, o 
que é importante para suas escolhas futuras na educação. 
 
Em todos os países, nossos Organizadores Nacionais podem decidir tornar o desafio 
mais fácil para eventos locais, regionais e/ou nacionais. Eles podem fazer suas próprias 
escolhas, que se encaixam em sua situação específica. Aqui fornecemos algumas ideias 
para facilitar os desafios. 
 

Ideias para simplificações 
 

● O código binário é substituído por um código de cor. Não somente as telhas brancas 
serão colocadas, as seguintes cores com o significado direto serão colocadas: 

o Azul: Espalhe material abrasivo azul nesta rua colorida 
o Preto: Espalhe material abrasivo preto nesta rua colorida 
o 2x Branco: Retire a neve nesta rua colorida 

● A área de início está sempre na área inferior esquerda. 
● Apenas um tipo de material abrasivo é usado e pode ser espalhado nas duas ruas 

geladas. 
 
Condições especiais na Final Internacional 
 
Para a Final Internacional do WRO, haverá algumas condições especiais: 
 

● Árvores: Na final internacional, o modelo pode ser diferente, mas não excederá 10cm x 
10cm x 10cm. 

 
● Veículos: Na final internacional, o modelo pode ser diferente, mas não excederá 10cm x 

7cm x 6cm (comprimento x largura x altura). 
 
O País Anfitrião informará sobre estes elementos 3D o mais tardar em 1ºde setembro de 2020. 
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8. Montagem de objetos do jogo 

Modelo de árvore A que pode ser usado em sua competição local. 

 
Modelo de árvore A que pode ser usado em sua competição local. 
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Modelo de árvore B que pode ser usado em sua competição local.
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Modelo de árvore C que pode ser usado em sua competição local.
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Modelo do carro A que pode ser usado em sua competição local. 
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Modelo do carro B que pode ser usado em sua competição local.

 
 
 



 

WRO 2020 - Categoria Regular - Junior 

 

25 World Robot Olympiad e o logotipo wro são marcas 

registradas da World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.  

Modelo do carro C que pode ser usado em sua competição local.
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Por favor, esteja ciente de que para os distribuidores de material abrasivo você precisa de 
tijolos adicionais do CONJUNTO NÚCLEO EV3 (45544). Os tijolos estão listados na foto a 

seguir abaixo. 
Se você tem os feixes técnicos somente em cores diferentes, você pode usá-los também. 

A cor desses tijolos não é importante para a missão.
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