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Missão 1 – Árvore  

Objetivo:  

Plantar as árvores para o replantio ao redor da nascente  

Pontuação:   

- Árvore deitada ou apoiada em qualquer objeto, e TOCANDO a área verde claro, próximo a fonte 

- 4 pontos cada. 

- Árvore em pé, apoiada somente pela sua própria base, e TOCANDO a área verde claro, próximo 

a fonte - 14 pontos cada. 

Condição de pontuação:  

Para pontuar, as árvores devem estar na condição de pontuação descrita acima ao final da 

partida. 
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Posição inicial  

         

As arvores iniciam nas posições acima sem qualquer tipo de adesivo para fixação no tapete. 

Missão 2 – Captação de água do rio 

Objetivo:  

Colocar o cano menor interligando o rio e a Estação de captação de água. 

Pontuação:  

- Bases do cano TOCANDO o tapete na área interna da construção – 45 pontos  

Condição de pontuação:  

As bases do cano devem estar tocando o tapete na área interna das duas construções, uma 

próxima ao rio e outra dentro da área azul, onde fica a Estação de captação de água. Devem estar 

nessa condição ao final da partida. 

  

 

As duas bases tocando o tapete na 

parte interna da construção 

As duas bases tocando o tapete 

na parte interna da construção 

 

Apenas uma base tocando o tapete 

na parte interna da construção 
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Posição inicial dos canos: 

     

 

 

 

Os canos iniciam nas posições acima sem qualquer tipo de adesivo que os prendam ao tapete. 

Missão 3 – Captação de água do mar  

Objetivo: Colocar o cano maior interligando as duas estruturas localizadas no mar. 

Pontuação:  

- Bases do cano TOCANDO o tapete na área interna da construção – 45 pontos  

Condição de pontuação:  

As bases do cano devem estar tocando o tapete na área interna das duas construções localizadas 

no mar. Devem estar nessa condição ao final da partida. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Posição inicial dos canos: 

Apenas uma base tocando o tapete 

na parte interna da construção 

Nenhuma das bases tocando o tapete 

na parte interna da construção 

As duas bases tocando o tapete na 

parte interna da construção 

As duas bases tocando o tapete na 

parte interna da construção 

Apenas uma base tocando o tapete na 

parte interna da construção 

Nenhuma das bases tocando o tapete 

na parte interna da construção 
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Os canos iniciam nas posições acima sem qualquer tipo de adesivo que os prendam ao tapete. 

 

Missão 4 – Eletrodomésticos ecológicos 

Objetivo:  

Selecionar os eletrodomésticos ecológicos, com menor consumo de água (adesivo verde) e levar 

um para cada casa, ajudando a diminuir o consumo de água. 

Pontuação:  

- Eletrodomésticos ecológicos (adesivos verdes) colocados DENTRO da área amarelo claro, que 

esta dentro da Área de residência, ou DENTRO área verde claro, que está dentro da Área do sítio, 

E qualquer eletrodoméstico comum (adesivos pretos) fora da sua posição de origem – 5 pontos 

cada eletrodoméstico ecológico na posição correta. 

- Eletrodomésticos ecológicos (adesivos verdes) colocados DENTRO da área amarelo claro, que 

está dentro da Área de residência, ou DENTRO da área verde claro, que está dentro da Área do 

sítio, E todos os eletrodomésticos comuns (adesivos pretos) em sua posição de origem – 25 

pontos cada eletrodoméstico ecológico na posição correta. 

Condição de pontuação:  

Pontuarão até dois eletrodomésticos colocados DENTRO da área amarelo claro, que esta dentro 

da Área de residência, E até um eletrodoméstico DENTRO da área verde claro, que está dentro 

da Área do sítio. 

Para ganhar a pontuação de 25 pontos para cada eletrodoméstico entregue no destino, conforme 

descrito no item pontuação, é necessário que todos os eletrodomésticos comuns, com adesivos 

pretos, permaneçam na sua posição de origem. Caso algum eletrodoméstico comum seja 

movimentado e saia da sua posição de origem, cada eletrodoméstico ecológico entregue no 

destino valerá apenas 5 pontos.  

              

  

 

Apenas um Eletrodoméstico ecológico 

é valido na Área do sítio 
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Posição inicial dos eletrodomésticos ecológicos 

               

A posição inicial dos eletrodomésticos, cubos da figura acima) serão colocados aleatóriamente 

pelo juiz da mesa instantes antes da partida começar, logo após a preparação das equipes para 

inicio da partida. 

Missão 5 – Torneira 

Objetivo:  

Fechar a torneira, girando-a em sentido horário, para evitar o desperdicio de água. 

Pontuação:  

- Torneira apontando para a área laranja(ponta da torneira DENTRO área laranja) – 25 pontos 

- Torneira apontando para a área verde (ponta da torneira DENTRO área verde) – 50 pontos 

Condição de pontuação:  

A torneira deve estar em uma das condições acima ao final da partida para pontuar. 

A torneira só gira no sentido horário, podendo quebrar caso seja forçada excessivamente no 

sentido contrário. 

Apenas dois Eletrodomésticos 

ecológicos são validos na Área do sítio 
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Posição inicial da torneira: 

 

 

 

 

 

Missão 6 – Cisternas  

Objetivo: 

Pegar as cisternas no Depósito de cisternas e Leva-las para a área amarelo claro dentro da Área 

de residência e para a área verde claro dentro da Área de sítio. 

Pontuação:  

- Cisterna DENTRO a área amarelo claro que está dentro da Área de residência – 25 pontos 

cada. 

- Cisterna DENTRO a área verde claro que está dentro da Área de sítio – 25 pontos cada. 

Condições de pontuação:  

A cisterna deve estar ao final da partida na condição citada no item pontuação. É permitido 

colocar apenas uma cisterna na área amarelo claro dentro da Área de residência e uma cisterna 

na área verde claro dentro da Área de sítio. 

 

 

Área verde. 50 pontos Área verde. 50 pontos Área laranja. 25 pontos 

Área laranja. 25 pontos 
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Posição inicial das cisternas: 

    

As cisternas são colocadas nos lugares indicados sem qualquer tipo de adesivo que as prendam 

ao tapete. 

 Missão 7 – Tratamento de esgoto 

Objetivo:  

Depositar os produtos quimicos e biológicos na área laranja dentro da Estação de tratamento de 

esgoto. 

Pontuação:  

- Produtos químicos e biológicos TOCANDO a área laranja dentro da Estação de tratamento de 

esgoto – 15 pontos cada. 

Condição de pontuação:  

Os produtos químicos e biológicos devem estar na condição informada no item pontuação ao final 

da partida.  

Apenas uma cisterna é válida na 

Área do sítio 

Apenas uma cisterna é válida na 

Área do sítio 
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Para realizar essa missão é obrigatório o acionamento da alavanca para depositar os produtos 

químicos e biológicos na Estação de tratamento de esgoto. O depósito dos produtos químicos e 

biológicos realizado de outra maneira invalidará a missão. 

 

       

   

 

 

 

Posição inicial dos produtos químicos e biológicos 

 

Os produtos químicos e biológicos ficam sobre o suporte. 

 

Produtos químicos e biológicos 

 

Missão 8 – Fábrica 

Objetivo:  

Consertar o cano de esgoto que está despejando rejeitos no rio. 

Pontuação:  

Cano de esgoto DENTRO a área verde ao final da partida – 15 pontos 

Condição de pontuação:  

O cano de esgoto deve estar na condição de pontuação ao final da partida. 
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posição inicial do cano de esgoto: 

     

 

 

 

Missão 9 – Dessanilizador de água 

Objetivo:  

Colocar o dessanilizador em sincronia para o bom funcionamento. 

Pontuação:  

O dessanilizador deve estar com os dois lados azuis virados para frente – 60 pontos  

Condição de pontuação:  

Para pontuar é necessário que as duas placas estejam na vertical, com o lado azul virado para 

frente ao final da partida. 
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Posição de inicio das placas do dessalinizador: 

 

A posição inicial das placas do dessalinizador (indicadas na figura acima) serão alteradas 

aleatóriamente pelo juiz da mesa instantes antes da partida começar, sendo que em nenhuma 

hipotise as duas placas azuis estarão viradas para frente no inicio da partida. 

Para as Etapas Regionais, obrigatóriamente as placas iniciarão na posição vertical. 

Missão 10 – Base de término 

Objetivo: O robô deve terminar a partida totalmente dentro da base de término. 

Pontuação:  

Robô TOTALMENTE DENTRO da base de termino ao final da partida – 60 pontos 

Condição de pontuação:  

Para pontuar nessa missão, o robô deve estar totalmente DENTRO da base de término e também 

marcar algum ponto em qualquer outra missão do tapete. Caso esta missão seja a única a ser 

realizada pela equipe, a mesma não será validada. 

 

 

 

 

Missão 11 – Missões bônus 

Objetivo: Realizar missões casadas para adquirir pontuação extra. 

Pontuação:  

Pontuação extra 1 - Pontuar na missão Fábrica e na missão Torneira – 15 pontos  

Pontuação extra 2 - Pontuar na missão Eletrodoméstico ecológico e na missão Tratamento de 

esgoto – 15 pontos  

Pontuação extra 3 - Pontuar na missão Árvore e na missão Cisterna (valido somente para cisterna 

na área verde claro dentro da Área de sítio) – 15 pontos  
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Pontuação extra 4 - Pontuar na missão Dessalinizador de água e na missão Captação de água do 

rio – 15 pontos  

Condição de pontuação: 

As missões devem estar pontuando, conforme condições citadas no item pontuação, ao final da 

partida para serem validadas. A equipe pode atingir até 60 pontos de bônus, caso consiga cumprir 

todas as condições acima. 

Penalidade:  

Nesta temporada as Árvores serão os objetos de penalidade. Isso significa dizer que a cada vez 

que os operadores do robô tocarem o robô fora da base será retirado uma Árvore do jogo, 

sempre de Leste para Oeste. 


