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Definições: 
 
Significado de palavras 
 

1 - PEGAR – entende-se como pegar quando o robô passa sobre um objeto. 

2 - DEIXAR – entende-se como deixar quando o robô passa sobre um local onde algum objeto que o 

robô carrega deve ser deixado, em acordo com as regras de cada missão. 

 

Outras definições 

1. O Robô só poderá carregar no máximo três Objetos/Pessoas por vez. Caso o robô já esteja 

com 3 Objetos/Pessoas consigo, deverá cumprir as missões, deixando um ou mais 

Objetos/Pessoas em seu local de destino(conforme regras), e somente após deixar um ou mais 

Objetos/Pessoas em seu local de destino, poderá pegar novos Objeto/Pessoa limitando-se a 

três Objetos/Pessoas por vez. Lembre-se disso no momento de traçar a sua estratégia para 

http://www.torneiobrasilderobotica.com.br/
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cumprir as missões. 

 

2. Caso o robô seja interrompido fora da base pelo time durante a partida, o mesmo será considerado 

inativo e precisará reiniciar da base. Neste caso, todos os Objetos/Pessoas que o robô estiver 

carregando voltam automaticamente ao seu lugar de origem e a equipe é penalizada. 

 
3. As barreira rosa choque são fisicas e impedem a passagem do robô durante a partida. As partidas 

serão realizadas pelo simulador Open Roberta, onde a equipe deverá fazer o upload do tapete 

TBR 2021 e posteriormente o upload das barreiras rosa choque para compor o cenario completo 

para treinamento das missões. Os arquivos do Tapete TBR 2021 e barreiras serão enviados para 

as equipes após a realização da inscrição através do site www.torneiobrasilderobotica.com.br . 
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Missão 1 – Conselho Tutelar  

De acordo com o artigo 131 da lei nº 8.069 / 1990 , o Conselho Tutelar é órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional, envolvido pela sociedade de direito com a competência de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, aplicado por lei. 

 

Missão: 

O robô devera acessar o Conselho Tutelar(Guardianship Council) e cumprir uma das condições 

de pontuação. 

 

Pontuação: 

Condição 1 - Robô acessou o Conselho Tutelar E TOCOU somente a área CINZA – 15 pontos. 

Condição 2 - Robô acessou o Conselho Tutelar E TOCOU a área AZUL - 25 pontos. 

Condição 3 - Robô acessou o Conselho Tutelar, TOCOU a área AZUL E EMITIU uma mensagem de 

texto – 30 pontos. 

 

Condição de pontuação: 

O Robô pontuará apenas em uma das condições do item pontuação. 

As missões, quando cumpridas, não podem ser repetidas. Caso aconteça, NÃO pontuarão novamente. 

 

 

 

 
 

       
 
 

Missão 2 – Alunos  

Artigo 53 da LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 - A criança e o adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho. 

 

 

Área AZUL Área CINZA Barras ROSA CHOQUE 

http://www.torneiobrasilderobotica.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
https://www.politize.com.br/direitos-da-crianca-e-do-adolescente-brasil/
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8069-13-julho-1990-372211-publicacaooriginal-1-pl.html
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Missão: 

Pegar os alunos, representados pelos QUADRADOS AZUIS, que estão espalhados pelo Campo de 

Missões, e deixa-los na escola (School). 

 

Pontuação: 

Condição - Robô PEGOU o aluno (quadrado azul) e DEIXOU na Área azul da escola (School) – 15 

pontos cada 

 

Condição de pontuação: 

O Robô deve cumprir a missão de acordo com a descrição do Item pontuação. 

Deve-se respeitar a ordem de execução, sendo necessário sempre PEGAR (passar sobre) os blocos 

Azuis primeiro e posteriormente DEIXAR (passar sobre) na área azul da Escola. 

Se o robô conseguir DEIXAR todos os alunos na área azul da escola durante a partida, receberá 15 

pontos extra. 

As missões, quando cumpridas, não podem ser repetidas. Caso aconteça, NÃO pontuarão novamente. 

 

 

 

      
 

 

 

    

Área AZUL da Escola Aluno Aluno 

Aluno Aluno Aluno 

http://www.torneiobrasilderobotica.com.br/
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Missão 3 – Aprendizez 

A Lei 10.097/2000 afirma que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade entre 

14 e 24 anos como aprendizes. O contrato de trabalho pode durar até dois anos e, durante esse período, o 

jovem é capacitado na instituição formadora e na empresa, combinando formação teórica e prática. 

 

Missão: 

Pegar os aprendizes, representados pelos QUADRADOS VERDES, que estão espalhados pelo Campo 

de Missões e deixa-los na fabrica (Factory). 

 

Pontuação: 

Condição - Robô PEGOU os aprendizes (quadrados verdes) e DEIXOU na Área verde da Fabrica 

(Factory) – 15 pontos cada 

 

Condição de pontuação: 

O Robô deve cumprir a missão de acordo com a descrição do Item pontuação. 

Deve-se respeitar a ordem de execução, sendo necessário sempre PEGAR (passar sobre) o bloco verde 

primeiro e posteriormente DEIXAR (passar sobre) na área verde da fabrica (Factory). 

 

IMPORTENTE - Se o robô conseguir DEIXAR todos os aprendizes na área verde da fabrica durante a 

partida, receberá 20 pontos extra. 

 

As missões, quando cumpridas, não podem ser repetidas. Caso aconteça, não pontuarão novamente. 

 

 

       
 

    
 

Área VERDE da Fábrica Aprendiz Aprendiz 

Aprendiz Aprendiz 

http://www.torneiobrasilderobotica.com.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10097.htm
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Missão 4 – Protocolos Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

Uma das funções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) é a elaboração, adoção, 

aplicação e promoção das Normas Internacionais do Trabalho, sob a forma de convenções, protocolos, 

recomendações, resoluções e declarações. Todos estes instrumentos são discutidos e adotados 

pela Conferência Internacional do Trabalho  (CIT), órgão máximo de decisão da OIT, que se reúne uma vez 

por ano. 

 

Missão: 

Pegar os CIRCULOS DE CORES VERMELHO, LARANJA E AMARELO, que representam os 

Protocolos da OIT e deixá-los em suas respectivas áreas na OIT.  

• Protocolo Vermelho – Declarações; 

• Protocolo Laranja – Recomendações; 

• Protocolo Amarelo – Resoluções; 

 

Pontuação: 

Condição 1 – Robô PEGOU Protocólo Amarelo e DEIXOU na Área amarela na OIT – 15 pontos 

Condição 2 - Robô PEGOU Protocólo Laranja e DEIXOU na Área laranja na OIT – 25 pontos 

Condição 3 - Robô PEGOU Protocólo Vermelho e DEIXOU na Área vermelha na OIT – 35 pontos 

 

Condição de pontuação: 

O Robô deve cumprir a missão de acordo com a descrição do Item pontuação, sendo possivel cumprir as 3 

condições e pontuar por todas elas. 

Deve-se respeitar a ordem de execução, sendo necessário sempre PEGAR (passar sobre) o protocolo e 

posteriormente DEIXAR (passar sobre) o protocolo em sua respectiva área na OIT (cor correspondente). 

As missões, quando cumpridas, NÃO podem ser repetidas. Caso aconteça, não pontuarão novamente. 

 

O robô deve acessar a OIT pelo local de Check-in. 

 

 

               

     

IMPORTANTE - Após o TOQUE do 
robo na BARRA VERMELHA, 
obrigatóriamente o robô precisará 
sair pelo Check-out. Caso o robô 
retorne/saia pelo Check-in, será 
considerado penalidade, ficando o 
robô inativo e precisando reiniciar a 
partida da base. 

BARRA VERMELHA Check-out 

http://www.torneiobrasilderobotica.com.br/
https://www.ilo.org/brasilia/temas/normas/WCMS_740928/lang--pt/index.htm
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Missão 5 – Drive Thru Combate ao Trabalho Infantil 

Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima 

permitida, de acordo com a legislação de cada país. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não 

completou 16 anos, como regra geral. 

Missão: 

Nesta missão o robô precisará PASSAR pelo Drive Thru, acessando-o pela sua entrada OESTE e saindo 

pelo LESTE.  

 

Pontuação: 

Condição – Robô ACESSOU o Drive Thru pela ENTRADA Oeste e SAIU pelo Leste – 10 pontos 

 

Condição de pontuação: 

O Robô deve cumprir a missão de acordo com a descrição do Item pontuação. 

Esta missão poderá ser realizada mais de uma vez durante a partida, porem para cada passagem 

no Drive Thru é necessário que o robô retorne a base. Caso o robô passe mais de uma vez pela 

passagem no Drive Thru, sem retornar para a, será considerado apenas uma pontuação. 

 

    

Área amarela Área laranja Área vermelha 

Protocolos OIT 

Entrada OESTE Saida LESTE 

http://www.torneiobrasilderobotica.com.br/
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Missão 6 – Parada Final 

Objetivo: 

Finalizar a partida com o robô DENTRO da área Parada Final (Final Stop). 

 

Pontuação: 

Condição 1 – Robô finalizou a partida TOTALMENTE DENTRO da área Parada Final(Final Stop) – 60 

pontos 

Condição 2 - Robô finalizou a partida PARCIALMENTE DENTRO da área Parada Final(Final Stop) – 20 

pontos 

 

Condição de pontuação: 

O robô deve finalizar a partida em uma das condições descritas em pontuação. 

Para a condição 1, nenhuma parte do robô poderá estar para fora da área verde da Parada Final (Final 

Stop). 

Para  a condição 2, qualquer parte do robô que tocar a área verde da Parada Final (Final Stop) será valido  

 

 

         
 

 

Penalidade:  

Nesta temporada a equipe será penalizada se o ROBO for interrompido pela equipe durante a partida 

ou em casos previstos nas missões desta regra, tornando-se INATIVO. Em caso de penalidade a 

equipe perderá de 15 pontos e o robô será considerado INATIVO, precisando imediatamente reiniciar 

a partida da base.  

 

      

Área Parada Final Condição 1 OK Condição 2 OK 

http://www.torneiobrasilderobotica.com.br/

