
 
 

World Robot Olympiad 2020 

Categoria Regular 

Senior 

ESQUADRÃO CLIMÁTICO  

Água Subindo 
  

Versão: 15/01/2020 

 
 
 

WRO International Premium Partners 

 
 



 

WRO 2020 - Regular Category - Senior 

 
2 World Robot Olympiad e o logotipo wro são marcas 

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

 

1. Introdução 

O aumento da água está aumentando perigosamente a pressão sobre os diques que protegem 
uma área abaixo do nível do mar. O Sistema de alerta apenas alertou que a água está vazando 
de dois diques que ameaçam desabar. Seu robô está de paraquedas na área para corrigir os 
problemas.  

Esse ano, a missão do Sênior é projetar um robô que precisará localizar as fraquezas 
dos diques, encontrar material para construir paredes de reforço, instalar sacos de areia 
para proteger as casas e notificar seus ocupantes que eles precisam evacuar.  

 

 

  



 

WRO 2020 - Regular Category - Senior 

 
3 World Robot Olympiad e o logotipo wro são marcas 

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

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: 

 

Este ano, o campo Sênior não possui uma área de início típica. A posição inicial do robô será 
selecionada aleatoriamente como um dos círculos cinzas. O robô deve ser colocado de forma 
que o círculo cinza fique totalmente coberto pela projeção do robô (vista superior). A equipe 
pode colocar o robô voltado para qualquer direção. 
 
Como esse circulo inicial é menor que o tamanho permitido do robô, o tamanho do robô será 
medido com base nas Regras Gerais antes da execução. 
 
 

Área da parede 

de reforço 
Áreas das 

casas Posição da 

árvore (T1-T8) 

Posição inicial 

do robô (R1-R6) 

Posição dos 

blocos de 

concreto B1-B4 

Áreas do cartão 

de status do dique 

Área de racks para 

sacos de areia 

http://www.wro-association.org/


 

WRO 2020 - Regular Category - Senior 

 
4 World Robot Olympiad e o logotipo wro são marcas 

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

3. Objetos do jogo 

 

Blocos de concreto 

 

Seis blocos de concreto (3 amarelos e 3 vermelhos) estão disponíveis e podem ser usados 

para construir paredes de reforço. Os blocos podem ser empilhados de maneira entrelaçada. 

 

 
Bloco amarelo 

 
Bloco Vermelho 

 
Todos blocos 

 
Blocos de concreto colocados no campo 

 
Blocos empilhados de maneira entrelaçada 
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Sacos de areia 

 

Quatro sacos de areia (2 verdes e 2 azuis) estão disponíveis e podem ser usados para proteger 

as casas contra a água proveniente dos diques que vazam. 

 

 
Sacos verdes de areia 

 
Sacos azuis de areia 

 

Racks para sacos de areia 
 
Dois racks para sacos de areia são usados para armazenar sacos de areia (2 por rack).  
 

 
Racks para sacos de areia 

 
Os sacos de areia são colocados 

centralizados nos racks de sacos de areia. 
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Casas 
 
Duas casas (verde e azul) com paredes circundantes são instaladas no campo de jogo. As 

casas não têm parede na frente, portanto são vulneráveis ao aumento da água. 

 

 
Casa verde 

 
Casa azul 

 

Aviso de evacuação 

 

Dois avisos de evacuação devem ser usados para forçar os ocupantes da casa a evacuar. O 

robô pode carregá-los no início. Um aviso será entregue a cada casa. 

 

 
Aviso de evacuação 
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Cartões de status do dique 

 

Um cartão de status de dique Vermelho significa que uma parede de reforço vermelha deve ser 

construída neste local, um cartão de status de dique amarelo significa uma parede de reforço 

amarela. 

 

 
Cartões de status do dique 

 

 

Árvores  

 

Várias árvores cresceram no centro do campo de jogo desde que os diques foram construídos.  
 
As árvores não são feitas de peças LEGO. Cilindros de qualquer material, cor e peso podem 

ser usados (caixas de papelão, refrigerantes, papel higiênico, papel de cozinha, madeira, metal) 
podem ser usados como árvores. O diâmetro deve estar entre 4 e 7 cm, a altura deve ser pelo 
menos 10 cm, o peso não deve ser superior a 100g cada.  

 
Recomenda-se o uso de 3 árvores para eventos regionais e até 6 árvores para um evento 
nacional.   
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4. Objetos do jogo, posicionamento e randomização 

 

Para uma melhor compreensão, o campo de jogo é dividido em quatro áreas: A (canto superior 

esquerdo), B (canto inferior esquerdo), C (canto superior direito) e D (canto inferior direito) – 

Veja a imagem a seguir: 

 
 

Os objetos do jogo serão posicionados e randomizados da seguinte maneira:  

 

Na manhã da competição:  

1. A posição das casas será selecionada aleatoriamente. As duas casas são colocadas em 

duas das quatro áreas (uma em cada) e permanecerão lá durante o dia da 

competição. 

2. Os racks para sacos são instalados em outras áreas, sem casa (áreas S). 

 

Antes de cada rodada (o mesmo para todas as equipes em uma rodada): 

1. Dois sacos de areia são colocados em cada rack de saco de areia sem misturar cores.   

2. Um cartão de status do dique Vermelho ou amarelo é colocado em cada uma das áreas 

com uma casa.  

3. Três blocos de concreto são colocados aleatoriamente em 3 dos 4 locais possíveis (B1, 

B2, B3, ou B4) em cada uma das outras áreas sem casa, mas sempre nos três blocos 

de concreto de uma cor em uma área (não mistura de cores).  

4. As árvores são colocadas aleatoriamente nos círculos brancos (T1 a T8), pelo menos 

um por coluna. Para eventos regionais, são usadas 3 árvores. Os organizadores podem 

decidir ter mais árvores nas finais nacionais.  

5. As posições iniciais do robô (os círculos cinzas, R1 a R6) serão selecionados 

aleatoriamente. 

 

Um exemplo possível: 

 As casas são colocadas nas áreas A e C 

 Racks de sacos de areia nas posições S nas áreas B e D 

 Sacos de areia azuis são colocados no rack de sacos de areia na área B, verde na área 

C 

 O cartão de status Vermelho do dique é colocado na área A, o cartão amarelo na área 

C.  
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 Blocos de concreto vermelhos são colocados em B1, B2, B3 na área B, blocos de 

concreto amarelos em B2, B3, B4 na área D. 

 Árvores são colocadas em T3, T4, T6.  

 O robô deve iniciar no R3. 

 

Veja as fotos na próxima página como um exemplo para a configuração do campo. 

 
Área A (canto superior esquerdo) e B (canto inferior 

esquerdo) 

 Casa Azul na área A 

 Cartão Vermelho do dique 

na área A 

 Blocos de concreto 

amarelos na área B 

 Sacos de areia Azul para 

a área B 

 Árvores na posição T3, T4 

 Robô no R3 com aviso de 

evacuação no topo 

 

 
Área C (canto superior direito) e D (canto inferior direito) 

 Casa verde na área C 

 Cartão amarelo do dique 

na área C 

 Blocos de concreto 

vermelhos na área D 

 Sacos de areia verdes na 

área D 

 Árvore emT6 

 

 

Observe: Esta é uma configuração possível com base na randomização explicada na 
página anterior. Por favor, dê uma olhada na explicação da randomização!   
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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 as missões.  

Para executar suas missões, o robô precisará navegar em um ambiente complexo sem 

conhecer sua posição inicial e sem danificar ou mover árvores. 

5.1 Entregar avisos de evacuação 

O robô deve enviar um aviso de evacuação a cada ocupante da casa. O aviso é considerado 

entregue se estiver dentro da propriedade definida pelas paredes ao redor da casa.  

5.2 Proteger as casas 

O robô precisa instalar dois sacos de areia para fechar a área aberta em frente às casas. Cada 

saco de areia tocando a linha preta em frente à casa ganhará pontos. 

Pontos extras serão concedidos se a casa estiver totalmente protegida contra o aumento da 

água e se forem usados sacos de areia da mesma cor da casa. A casa está totalmente 

protegida se não houver uma abertura restante grande o suficiente para caber a largura de um 

bloco de LEGO 1x6. 

5.3 Construir paredes de reforço 

O robô precisa construir paredes de reforço em frente aos diques que vazam. Cada parede 
deve ser feita de blocos de concreto da mesma cor que o cartão de status do dique.  
 
Para ganhar pontos, um bloco de concreto deve tocar a área de destino. Pontos extras serão 
concedidos de forem usados blocos de construção da mesma cor que o cartão de status do 
dique e se os blocos de concreto forem construídos como uma construção empilhada.  
 

5.4 Estacione o robô 

A missão está complete quando o robô retorna à sua posição inicial e para por si só. O circulo 

cinza da posição inicial deve ser pelo menos parcialmente coberto pela projeção do robô. 
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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 pretas da área). “Parcialmente” significa que o 

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

 

Missões Cada Total 

Entregar avisos de evacuação 

Completamente dentro da propriedade (máx. 1 por casa) 9 18 

Parcialmente dentro da propriedade (máx. 1 por casa) 6 12 

Proteger as casas 

Saco de areia toca a linha preta (máx. 2 por casa) 12 48 

 Bônus se ambos os sacos de areia forem da mesma cor que a 

casa 

8 16 

 Bônus para casa totalmente protegida (sem buraco) 10 20 

Construir paredes de reforço 

Blocos de concreto completamente dentro da área alvo branca ou 

empilhados em blocos completamente dentro da área alvo branca 

(máx 3 por área alvo) 

4 24 

 Bônus para a posição do bloco de concreto empilhado e 

corretamente de forma entrelaçada em dois blocos 

8 16 

 Bônus por cada bloco da cor certa por área alvo 7 42 

Voltar a posição inicial 

Retorna à sua posição inicial e para por si só (ocultando parcial ou 
completamente o círculo cinza da vista superior) 

6 6 

Ganhe pontos de bônus e evite penalidades 

Casa ainda em sua posição original 5 10 

Árvore movida (não tocando mais o quadrado cinza claro) ou danificada 
(pelo menos uma peça quebrada). (*) 

-7 -21 

Pontuação máxima  200 

(*) Se mais de 3 árvores forem usadas no jogo, mais pontos negativos serão possíveis.  
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Folha de pontuação 

 

Missões Cada Máx # Total 

Entregar avisos de evacuação   

Completamente dentro da propriedade (máx. 1 por casa) 9 18   

Parcialmente dentro da propriedade (máx. 1 por casa) 6 12   

Proteger as casas   

Saco de areia toca a linha preta (máx. 2 por casa) 12 48   

 Bônus se ambos os sacos de areia forem da mesma cor 

que a casa 

8 16   

 Bônus para a casa totalmente protegida (sem buraco) 10 20   

Construir paredes de reforço   

Blocos de concreto completamente dentro da área alvo branca 

ou empilhados em blocos completamente dentro da área alvo 

branca (máx 3 por área alvo) 

4 24   

 Bônus para a posição do bloco de concreto empilhado 

e corretamente de forma entrelaçada em dois blocos 

8 16   

 Bônus por cada bloco da cor certa por área alvo 7 42   

Voltar a posição inicial   

Retorna à sua posição inicial e para por si só (ocultando parcial 
ou completamente o círculo cinza da vista superior) 

6 6   

Ganhe pontos de bônus e evite penalidades   

Casa ainda em sua posição original 5 10   

Árvore movida (não tocando mais o quadrado cinza claro) ou 
danificada (pelo menos uma peça quebrada). (*) 

-7 -21   

Pontuação máxima  200   

Regra surpresa  

Pontuação total nesta corrida  

Tempo em segundos completos  

 

 

 
Assinatura Time  Assinatura Juiz 
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Interpretação de pontuação  

Completamente dentro da propriedade (máx. 1 por casa)  9 pontos 

  

A linha preta pertence a 
propriedade, isto está OK. 

 

Ficar de pé também é OK. 

 

9 pontos, apenas um conta. 

  

Parcialmente dentro da propriedade (máx. 1 por casa)  6 pontos  

  

0 pontos, fora. 

 

Saco de areia toca a linha preta (2 máx. por casa)  12 pontos 

 

24 pontos, 2 tocando. 

 

12 pontos, 1 tocando. 

 

24 pontos, somente 2 
contam. 
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Bônus se ambos os sacos de areia tiverem a mesma cor da casa  8 pontos 
Bônus para casa totalmente protegida (sem buraco)  10 pontos 

 

2x 12 pontos: Sacos de areia tocando 
+ 10 pontos: Casa totalmente protegida 

 

2x 12 pontos: Sacos de areia tocando 
+ 10 pontos: Casa totalmente protegida 

+ 8 pontos de bônus pela cor correta 

  

A casa não está totalmente protegida porque 
uma peça LEGO 1x6 pode ser empilhada entre os sacos de areia:  

2x 12 pontos: Sacos de areia tocando 
+ 8 pontos de bônus pela cor correta 
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Blocos de concreto completamente dentro da área alvo branca ou empilhados em 
blocos completamente dentro da área alvo branca (máx 3 por área alvo)  4 pontos 

 

2 x 4 pontos = 8 pontos 
 (dois completamente dentro) 

 

2 x 4 pontos = 8 pontos 
( dois completamente dentro) 

 

3 x 4 pontos = 12 pontos 
(três completamente dentro) 

 

3 x 4 pontos = 12 pontos 
(três completamente dentro)  

  

Bônus para a posição do bloco de concreto empilhados e corretamente de forma 

entrelaçada em dois blocos 

 8 pontos 

 

3 x 4 = 12 pontos. 
+ 8 pontos de bônus. 
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Bônus por cada bloco da cor cerra por área alvo  7 pontos 

 

3 x 4 = 12 pontos 
+ 3 x 7 = 21 pontos de bônus 

 por cor correta. 

 

 

3 x 4 = 12 pontos 
+ 8 pontos de bônus por 
estarem empilhados de 

maneira entrelaçada 
+ 3 x 7 = 21 pontos de bônus 

por cor correta. 

 

 

3 x 4 = 12 pontos 
Os blocos estão dentro, mas 
não são empilhados de 
maneira entrelaçada. 

Retorna a sua posição inicial e para por si só (ocultando parcial ou completamente o 
círculo cinza da vista superior)  6 pontos 

 

Cobre completamente a 
posição inicial. 6 pontos. 

 

Cobre parcialmente a 
posição inicial.  

6 pontos. 

Retornar a uma área R1 – R6 
errada (que não era a 

posição inicial) vale 0 pontos.  

Casa ainda em sua posição original  5 pontos 

 

OK, 5 pontos. 

 

OK, não está fora da área 
cinza / preto claro. 5 pontos. 

 

OK, empurrado para parede 
(se a mesa for maior que o 

tapete). 5 pontos. 
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Não está ok, 0 pontos. 

  

 

Árvore movida (não tocando mais o quadrado cinza claro) ou danificada (pelo menos 
uma peça quebrada).  -7 pontos  

 

Ainda ok, árvore dentro da 
área branca e borda cinza 

claro. 

 

Não está ok, saiu do circulo. -
7 pontos. 

 

Árvore danificada, -7 pontos. 

 
 

Nota: Esteja ciente de que a árvore pode ter uma aparência diferente no seu país / na sua 
competição. Consulte as informações do seu Organizador Nacional sobre o tipo de árvore 
usada. 
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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 
 

 Use uma posição fixa das árvores para o dia da competição 

 Use uma posição inicial fixa do robô para o dia da competição 

 Limite o número de árvores e informe as equipes antecipadamente onde as árvores 
serão colocadas. 
 

Condições especiais na Final Internacional 

 
O país anfitrião informará sobre as dimensões das árvores para a final internacional até 1º de 

setembro de 2020. 
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8. Montagem de objetos do jogo 
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