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Missão 1 - Energia Nuclear 

Especificação - A energia nuclear, também chamada 

energia atômica, é obtida a partir da 

átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande 

quantidade de energia. 

Objetivo – Levar as pastilhas de

representada por peças LEGO, DENTRO

los posteriormente até a usina.  

OBS.: O processo deve ser realizado conforme a ordem descrita no 

Pontuação -  Cada pastilha de ur

       Somente o suporte 

Condição para pontuação 

 

 

 

 

  Posição Inicial 

 

 

 

 

 

BASE 
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A energia nuclear, também chamada de 

atômica, é obtida a partir da fissão do núcleo do 

átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande 

pastilhas de Urânio, inicialmente 

DENTRO do suporte e leva-

O processo deve ser realizado conforme a ordem descrita no item Objetivo.

urânio DENTRO do suporte e DENTRO da usina 

Somente o suporte DENTRO da usina - 0 pontos 

  

2 

Objetivo. 

usina - 15 pontos 
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Missão 2 – Energia Mecânica 

Especificações - A energia mecânica é a energia que pode ser 

transferida para outro corpo, através de um trabalho.

caracterizada por ser o resultado da soma da energia Cinética 

e Energia Potencial. 

Objetivo – Levantar ao máximo 

alavanca do mecanismo para baixo

OBS.: Os pneus não podem ser levantados sem a utilização da alavanca do mecanismo.

invalidará a missão. 

Pontuação –  Inclinação nível 1 

            Inclinação nível 2 

Condição para pontuação 

 

 

  

 

Posição inicial 

 

     

            

 

 

40 pontos 
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A energia mecânica é a energia que pode ser 

corpo, através de um trabalho. Ela esta 

caracterizada por ser o resultado da soma da energia Cinética 

Levantar ao máximo os pneus, pressionando a 

alavanca do mecanismo para baixo. 

podem ser levantados sem a utilização da alavanca do mecanismo.

Inclinação nível 1 – 15 Pontos                                                                                                                              

Inclinação nível 2 – 40 Pontos 

   

   

15 pontos 15 pontos 

3 

podem ser levantados sem a utilização da alavanca do mecanismo. Isso 

                                                                                                                             

  40 pontos 
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Missão 3 – Energia Termossolar 

Especificações - A energia termosolar caracteriza

aproveitamento da energia solar concentrada, num espelho 

refletor ou fluido para a produção de calor. O calor é 

posteriormente utilizado para produção de vapor que, de 

seguida é utilizado para geração de energia elétrica numa 

turbina clássica.  

Objetivo – Posicionar um dos ponteiros 

o tempo de prova. Por exemplo, se o tempo de prova estiver em 35 segundos e o ponteiro for 

posicionado entre os números 20 e 40, a prova será validada.

OBS.: O juiz anotará o tempo de partida em que a missão foi realizada

posicionamento do ponteiro e não estiver 

partida o ponteiro for tirado desta posição

missão será invalidada. Deve-se observar que esta missão tem relação direta com o tempo da 

partida, cabendo ao juiz, e somente a ele,

que ao final da partida o juiz verifique junto com os integrantes do time se a missão foi validada. 

Esta missão não segue a Regra Determinação da pontuação

Note que o robô poderá tentar essa missão somente uma vez

Pontuação –  Área vermelha – 30

  Área amarela – 40 Pont

  Área verde – 70 Pontos

 

Condição para pontuação 

 

 

 

 

Para tempo entre 

20 e 40 segundos 

Desafio Prático – TBR 2015 

Todos os direitos reservados a R2E Robótica, Educação e Eventos 

www.torneiobrasilderobotica.com.br 

 

 

A energia termosolar caracteriza-se pelo 

aproveitamento da energia solar concentrada, num espelho 

refletor ou fluido para a produção de calor. O calor é 

posteriormente utilizado para produção de vapor que, de 

é utilizado para geração de energia elétrica numa 

Posicionar um dos ponteiros do relógio DENTRO da área correta em sincronismo com 

o tempo de prova. Por exemplo, se o tempo de prova estiver em 35 segundos e o ponteiro for 

posicionado entre os números 20 e 40, a prova será validada. 

anotará o tempo de partida em que a missão foi realizada logo após o robô finalizar o 

e não estiver mais o tocando, porem se em algum momento durante a 

desta posição ou a missão for destruída totalmente

se observar que esta missão tem relação direta com o tempo da 

somente a ele, anotar o tempo exato em que a missão foi realizada

que ao final da partida o juiz verifique junto com os integrantes do time se a missão foi validada. 

Regra Determinação da pontuação do documento Regras Gerais

Note que o robô poderá tentar essa missão somente uma vez. 

30 Pontos 

0 Pontos 

0 Pontos 

  Para tempo entre 

0 e 20 segundos 

Para tempo entre 

20 e 40 segundos 

4 

correta em sincronismo com 

o tempo de prova. Por exemplo, se o tempo de prova estiver em 35 segundos e o ponteiro for 

logo após o robô finalizar o 

, porem se em algum momento durante a 

mente ou parcialmente, a 

se observar que esta missão tem relação direta com o tempo da 

anotar o tempo exato em que a missão foi realizada para 

que ao final da partida o juiz verifique junto com os integrantes do time se a missão foi validada. 

do documento Regras Gerais. 

 Para tempo entre 

60 e 80 segundos 
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Posição Inicial 

 

 

 

 

Missão 4 – Energia elétrica (Missão compartilhada)

Especificações - A energia elétrica é a capacidade de uma 

corrente elétrica realizar trabalho. Essa forma de energia pode 

ser obtida através transformação 

energia mecânica. 

Objetivo – Simular o acender de uma lâmpada movendo 

alavanca, indicada abaixo com a 

para sua mesa. 

Pontuação –  Eixo centralizado –

Eixo apontado para 

missão primeiro. 

 

Condição para pontuação 

 

 

 

15 pontos para os 

dois times. 

40

tim

mi
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Energia elétrica (Missão compartilhada) 

A energia elétrica é a capacidade de uma 

corrente elétrica realizar trabalho. Essa forma de energia pode 

transformação da energia química ou da 

Simular o acender de uma lâmpada movendo a 

 seta amarela, para cima, que moverá o eixo, 

– 15 Pontos para as duas equipes   

para um dos lados – 40 Pontos apenas para a equipe que realizou a 

 0 pontos para o 

me que fez a 

issão primeiro. 

5 

 deixando-o apontando 

             

para a equipe que realizou a 
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Posição inicial 

 

 

 

Missão 5 – Acelerador de Partículas 

Especificações - Os aceleradores de partículas

equipamentos que fornecem energia a feixes 

de partículas subatômicas eletricamente carregadas.

Objetivo – O robô terá que girar 

acelerador de partículas em 1/4 de volta no máximo

a cada saída do robô da base. A p

Pontuação – cada vez que o robô girar

 

Posição inicial 

 

 

 

Missão 6 – Geração de energia em tubagem

Especificações - Tecnologia que permite gerar eletricidade 

aproveitando a energia dos escoamentos

de redes de distribuição de água ou esgoto

Objetivo – O robô terá que acionar 

totalmente ou parcialmente a trava 

água, representada por pequenas peças LEGO

energia. Para que as peças pontuem, elas devem estar sobre o tubo ao final da partida.

Pontuação –  dispositivo acionado

  Peças LEGO, representando a água, sobre o tubo 
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Acelerador de Partículas - Sincotron  

aceleradores de partículas são 

equipamentos que fornecem energia a feixes 

subatômicas eletricamente carregadas. 

O robô terá que girar no sentido anti-horário o 

em 1/4 de volta no máximo uma vez 

pontuação máxima dessa missão será de 100 p

cada vez que o robô girar o acelerador de partículas em 1/4 de vo

Geração de energia em tubagem 

Tecnologia que permite gerar eletricidade 

energia dos escoamentos em tubagens 

ou esgoto.  

O robô terá que acionar o dispositivo, retirando 

almente ou parcialmente a trava que impede a queda da 

pequenas peças LEGO, despejando a água no tubo, simula

Para que as peças pontuem, elas devem estar sobre o tubo ao final da partida.

dispositivo acionado – 30 pontos 

Peças LEGO, representando a água, sobre o tubo – 5 pontos cada

6 

pontos. 

olta – 5 pontos 

simulando a geração de 

Para que as peças pontuem, elas devem estar sobre o tubo ao final da partida. 

pontos cada. 
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Condição para pontuação 

 

Posição Inicial 

 

 

 

 

Missão 7 – Energia eólica 

Especificações - produzida a partir da força dos vento

abundante, renovável, limpa e disponível em muitos lugares. 

Essa energia é gerada por meio de 

força do vento é captada por hélices ligadas a uma turbina 

que aciona um gerador elétrico.  

Objetivo – Acionar o aero gerador

que o giro deste aero gerador impulsione 

as engrenagens. 

Observação - Só é valida a missão se houver movimento nos três aero geradores.

Pontuação –  Engrenagem no tapete 

 

 

 

 

30 pontos
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produzida a partir da força dos ventos é 

abundante, renovável, limpa e disponível em muitos lugares. 

Essa energia é gerada por meio de aero geradores, nas quais a 

força do vento é captada por hélices ligadas a uma turbina 

 

Acionar o aero gerador à esquerda, indicado com seta amarela na foto abaixo,

o giro deste aero gerador impulsione os outros dois aero geradores, fazendo

Só é valida a missão se houver movimento nos três aero geradores.

Engrenagem no tapete – 50 pontos 

30 pontos 30 pontos + 10 

pontos 

7 

uerda, indicado com seta amarela na foto abaixo, de forma 

outros dois aero geradores, fazendo-os girar, liberando 

Só é valida a missão se houver movimento nos três aero geradores. 
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Condição para pontuação 

 

 

Posição Inicial 

 

 

     

 

Missão 8 – Lâmpada ecológica utilizando bactérias

Especificações - O projeto, chamado de Bio

diferentes tecnologias biológicas para criar efeitos de luz 

ambiente. O conceito explora a capacidade de luminescência 

de bactérias que são alimentadas com metano e materiais 

compostos. 

Objetivo – O robô terá que empurrar a alavanca 

sinalizador fique de pé.  

OBS.: Não é permitido deixar qualquer objeto

impedindo-o de movimentar-se livremente

partida. 

Pontuação – Missão realizada – 

 

Condição de pontuação 
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Lâmpada ecológica utilizando bactérias 

O projeto, chamado de Bio-Light, usa 

diferentes tecnologias biológicas para criar efeitos de luz no 

ambiente. O conceito explora a capacidade de luminescência 

de bactérias que são alimentadas com metano e materiais 

O robô terá que empurrar a alavanca na quantidade adequada para que o eixo 

Não é permitido deixar qualquer objeto em contato com a alavanca 

se livremente. A alavanca deverá permanecer de pé 

 50 pontos 

 

8 

quantidade adequada para que o eixo 

 ou o eixo da missão, 

permanecer de pé até o final da 
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Posição inicial 

 

 

 

 

Missão 9 – Tomografia por emissão de po

Especificações - Trata-se de um exame de imagem 

da medicina nuclear  que possibilita a

mapeamento da atividade metabólica de diversos sistemas do 

corpo humano. 

Objetivo – Colocar a pessoa SOBRE

maca com a pessoa totalmente ou

OBS.: A maca deve ser deslocada 

considerada dentro do tomógrafo.

Pontuação –  Pessoa SOBRE a maca

Pessoa SOBRE a maca

 

Condição de pontuação 
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40 pontos 
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emissão de positrons 

se de um exame de imagem 

que possibilita a realização do 

mapeamento da atividade metabólica de diversos sistemas do 

Colocar a pessoa SOBRE maca e empurrar a 

u parcialmente para dentro do tomógrafo.  

OBS.: A maca deve ser deslocada totalmente ou parcialmente de sua posição inicial 

grafo. 

SOBRE a maca – 10 Pontos  

SOBRE a maca e maca dentro do tomógrafo – 40 Pontos

0 pontos 10 pontos 

9 

de sua posição inicial para ser 

Pontos 

 40 pontos 
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Posição inicial 

  

 

 

Penalização 

Nessa temporada os itens de penalização serão as pastilhas de urânio da missão Energia Nuclear. 

Cada vez que o time pegar/tocar o robô fora da base, tornando-o inativo, será penalizado com a 

retirada de uma pastilha de urânio. Serão retiradas preferencialmente as pastilhas de urânio que não 

estiverem pontuando. 

 

 

 


