SOS AMAZÔNIA GAME
INTRODUÇÃO
O jogo se passa na Amazônia, o bioma que, no Brasil, ocupa 49,29% do território e abrange
três das cinco divisões regionais do país (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), sendo o maior
bioma terrestre do Brasil. Infelizmente o desmatamento e as queimadas, representam os
principais problemas ambientais enfrentados pelo bioma amazônico. O conjunto formado por
essas ações danosas é responsável por graves mudanças climáticas em todo o planeta!
No entanto, a esperança é nosso maior poder, nós podemos fazer a diferença replantando as áreas
desmatadas, cuidando da vegetação, evitando as queimadas e preservando as espécies nativas da
Amazônia, sobretudo as em extinção.
Nosso objetivo final ao desenvolver o jogo é contribuir para um novo capítulo da história dos
jogos com a combinação de elementos do mundo real (presentes no Bioma Amazônia) e a
famigerada tecnologia de blockchain - os NFTs.
Importante esclarecermos que, além da experiência de conscientização de uma problemática real
do Bioma Brasileiro, o jogo é baseado no sistema “JOGUE PARA GANHAR”, ou seja, temos como
prioridade a rentabilidade dos nossos jogadores.
Terão vários modos de jogo dentro do próprio jogo da Sos Amazônia, como por exemplo o modo
STAKE, FARM, MINI GAMES.
O jogador deve cuidar da sua própria Amazônia, os animais, os habitats e as árvores componentes
da Fauna e da Flora da região são seus ativos digitais que vão ajudar na preservação da
Amazônia.
Todas as árvores e animais, bem como os habitats podem ser comprados e vendidos no
“Marketplace Amazônia ”, que foi criado com o que há de mais moderno em tecnologia para
atender as necessidades dos jogadores. Cabe aqui ressaltar que nenhum NFT terá definição de
valores, todo ecossistema do mercado de NFTs do jogo será administrado pelos jogadores.
Nosso objetivo também é focar nos dispositivos móveis para que você possa cuidar da sua
Amazônia em qualquer lugar e a qualquer hora, bastando uma conexão com a internet.

MARKETPLACE AMAZÔNIA
No nosso MARKETPLACE, o jogador poderá comprar e vender os NFTs do game. Além disso, no
Marketplace também terão NFTs Premium de coleções próprias e únicas e outros produtos que
serão posteriormente expostos à comunidade.

NFT
Os NFTs do game serão os HABITATS, as ÁRVORES e os ANIMAIS, com diferentes graus de
raridade.

PUZZLES
São peças que podem formar um NFT. O jogador poderá ganhar como recompensa no jogo, e
também poderá comprar e vender as PUZZLES no Marketplace do jogo.

HABITATS
São NFTs que representam territórios fictícios do Bioma Amazônia. Os HABITATs terão diferentes
funcionalidades ao longo do game. Inicialmente, serão necessárias para o modo de jogo STAKE.

OFERTA INICIAL
Serão ofertados de início (DE MANEIRA LIMITADA) HABITATS com os seguintes benefícios:
• 3 NFTs
• Participar do modo de jogo STAKE.
• Outros benefícios dos HABITATs que serão informados no futuro.
OBS.: Destacamos que esses benefícios serão somente na Oferta Inicial de Venda de Habitats.

SINGULARIDADE DOS HABITATS
De acordo com a raridade do seu HABITAT, melhor será sua experiência no jogo da SoS Amazônia
e melhores serão os NFTs clamados, após cumprir todo STAKE ZERO, de acordo com o quadro
abaixo:

HABITAT

ÁRVORE MÃE

ANIMAIS

COMUM

1 COMUM

2 ALEATÓRIOS

RARO

1 RARA

2 ALEATÓRIOS

SAGRADO

1 LENDÁRIA

1 RARO E 1 ALEATÓRIO

BAÚS FAUNA E FLORA
Após o término do 1° modo de jogo “STAKE ZERO”, serão ofertados BAÚS FAUNA (NFTs de
espécies de animais) e BAÚS FLORA (NFTs de Árvore) No Marketplace da SoS Amazônia.
Nos BAÚS FAUNA o jogador poderá obter aleatoriamente NFTs de animais COMUNS, EM
EXTINÇÃO (RAROS) E EXTINTOS (LENDÁRIOS).
Nos BAÚS FLORA o Jogador poderá obter aleatoriamente NFTs das Arvores COMUNS, RARAS E
LENDÁRIAS.

PORCENTAGEM DA ALEATORIEDADE DE DROP DOS NFTs
- Os NFTs tanto adquiridos pelo programa de oferta inicial de HABITATS quantos os adquiridos
pelos BAÚS no marketplace, seguirão a seguinte porcentagem de drop das raridades dos NFTs:

ANIMAIS
COMUM

78,50 %

EM EXTINÇÃO

20,25 %

EXTINTO

1%

ÁRVORE
COMUM

78,50 %

RARA

20,25 %

LENDÁRIA

1%

MOEDAS DO JOGO
1-GREEN COIN
A moeda não tokenizada GREEN COIN, é responsável por todo ecossistema interno do Sos
Amazônia Game. Ela servirá, dentre outras funções, para ser utilizada na fotossíntese das árvores,
na compra de itens, acesso a eventos especiais, na conversão para o token Sos Amazônia.

2-SOS AMAZÔNIA
Token de governança do Projeto Sos Amazônia, mais informações
acerca do token veja em “Tokenomics”.

MODOS DE JOGO
1 - MODO STAKE
Nesse modo de jogo, o jogador que possuir NFT HABITAT, poderá participar das diferentes formas
de STAKE que surgirão ao longo do jogo. As recompensas também irão variar desde PUZZLEs,
NFTs e Tokens Sos Amazônia.

MODO “STAKE ZERO”
STORYTELLING:
A grandiosa SUMAÚMA (CEIBA PENTRANDA) é uma árvore da Amazônia considerada sagrada
para o antigo povo Maia.
Conhecida como a “ Ávore da Vida ”, os indígenas da região consideram a MÃE de todas as
árvores.
De acordo com a sabedoria da floresta, na basa da SUMAÚMA há um portal, invisível aos olhos
humanos que conecta esta realidade com o universo espiritual.
Então, através da Sagrada SUMAÚMA toda a Fauna e Flora é formada, combinado com o Habitat
que a Sumaúma Nasceu.
Dizem os nativos que esse período de formação demora 60 dias.

DINAMICA DO MODO DE JOGO:
O jogador que adquirir a oferta inicial de HABITATS poderá participar deste modo de jogo
chamado “FARM ZERO”. Adquirindo a oferta inicial de HABITATS o jogador terá direito a receber
3 NFTs (1 NFT Árvore Mãe e 2 NFTs de animais) após cumprir o modo de jogo.
O jogador terá que fornecer energia para SUMAÚMA 60x até que seja possível clamar seus NFTs.
O jogador deve fornecer energia para SUMAÚMA a cada 24 horas.
Tendo cumprido as 60x ele poderá clamar seus NFTs em sua área de jogo.

2-MODO FARM ONE
STORYTELLING:
O primeiro passo para se tornar um PROTETOR DA AMAZÔNIA é cuidar de sua ÁRVORE MÃE.
A ARVORE MÃE é responsável pelo equilíbrio de sua Amazônia, sua existência influencia em
toda Fauna e Flora da região. Dizem que a cada ciclo de Fotossíntese ela recompensa aqueles
que cuidaram dela. Mas cuidado: muitos Bezouros gigantes, espécie Nativa da região, gostam de
pousar na Arvore Mãe e sugar seus Nutrientes, atrasando o seu ciclo de Fotossíntese.

REQUISITOS
-Os jogadores que possuírem 1 NFT ÁRVORE poderão participar desse modo de jogo.
DINAMICA DO MODO DE JOGO:
- Diariamente o jogador terá que entrar em sua área de jogo para fornecer H20 e CO2 para que a
Árvore Mãe consiga realizar sua Fotossíntese.
- A cada 24 horas o jogador terá que ceder a Árvore Mãe 12 H20 e 6 CO2 que serão os substratos
utilizados para ela utilizar a Fotossíntese.
- Com a realização da Fotossíntese, os jogadores serão recompensados em GREEN COIN.
- AS recompensas geradas são de acordo com a raridade da ÁRVORE MÃE.

- Além disso, deverá utilizar dos sapos, predadores do Bezouro, caso eles aparecem na Árvore
Mãe, pois eles atrasam e prejudicam as recompensas geradas pela Fotossíntese da Árvore Mãe.
- As intempéries do tempo atrapalham a Fotossíntese da Árvore Mãe, a proteja do tempo sempre
que perceber que ela está sendo prejudicada.

GREEN MARKET
O jogador poderá adquirir itens necessários para completar o modo de Jogo FARM UM:
•H20 e CO2 - itens para Árvore Mãe realizar a Fotossíntese:
100 GREEN COIN = 100 H20 ;
100 GREEN COIN = 100 CO2 ;
•Os Sapos são os predadores do Bezouro gigante,espécies que prejudicam a Fotossíntese e,
consequentemente, as recompensas da Árvore Mãe.
50 Green Coin = 5 Sapos;
•A Estufa Verde protege a Árvore Mãe das intempéries do tempo, o que atrapalha seu processo de
Fotossíntese.
50 GREEN COIN = 10 estufas;

CONVERSÃO ENTRE GREEN COIN E TOKEN SOSAMZ
- No modo de jogo FARM ONE, o jogador poderá fazer o swap, dentro da Plataforma do Jogo,
entre o token SOSAMZ e a moeda do jogo não tokenizada GREEN COIN.
Inicialmente A CONVERSÃO entre elas funcionará da seguinte forma:
•SOSAMZ para GREEN COIN: 1 SOSAMZ = 100 GREEN COIN;
•GREEN COIN para SOSAMZ: 1.000 GREEN COIN = 1 SOSAMZ;

OBSERVAÇÃO 1 :
A taxa de conversão exposta acima foi balizada em uma determinada quantidade de jogadores,
caso o crescimento seja maior do que o esperado, as taxas de conversão poderão ser alteradas
para o bem da economia do modo de jogo.

OBSERVAÇÃO 2:
A taxa de conversão acima trata somente do modo de jogo “FARM ONE”, logo demais modos que
venham a ter no game, bem como outros FARMS não necessariamente seguirão a mesma taxa de
conversão.

2.2 MODO FARM FINALE
STORYTELLING:
O verdadeiro PROTETOR da Amazônia tem que ter o cuidado de como se fosse seu próprio lar...
Não é uma missão fácil, cuidar dos animais e das plantas, ajudar os índios, manter os riachos com
as suas límpidas águas e prevenir a Amazônia do grande temor que é o Desmatamento Somente o
PROTETOR é capaz de estar sempre presente pra cuida da sua AMAZÔNIA!

DINAMICA DO MODO DE JOGO:
-Nessa fase do jogo, o jogador terá que ser um legítimo PROTETOR da Amazônia, realizando
diversas ações para cuidar do BIOMA. Como por exemplo, cuidar dos animais, das plantas, da
Árvore Mãe e garantir que não sujem as águas dos riachos, bem como não haja o pior inimigo da
Amazônia: o Desmatamento!
- Esse modo de jogo assemelha-se ao estilo “ FAZENDINHA”, informações mais específicas sobre
o FARM FINALE serão expostas posteriormente em todos os canais da SOS AMAZÔNIA.

3-MODO MINIGAME
STORYTELLING:
Com a Paz reinando na Amazônia os animais fazem a festa! Depois de uma boa caçada e aquela
aposta de corrida entra as onças, é hora de relaxar pescando com os amigos. Mas mesmo nessa
hora sempre tem algum bixo querendo tirar sarro do outro.

REQUISITOS:
-Os jogadores que possuírem NFTs de Animais poderão participar desse modo de jogo.
DINAMICA DO MODO DE JOGO:
- Nesse modo de jogo, serão lançados diversos MINI GAMES e EVENTOS ESPECIAS para serem
jogados por detentores dos NFTs animais, como por exemplo:

PESCARIA
- Dizem aos 4 cantos da Amazônia que a pesca é a atividade preferida dos animais da Amazônia!
Ajude seus animais a pescarem e obtenha recompensas.

CAÇA
- Prepare seus melhores caçadores e que vença o melhor!

CORRIDA
- Agora é a hora de colocar seus animais “ Pantera “ em jogo MINIGAME exclusivo para os
jogadores que possuem NFTs de onça.

PEGUE A CHOQUINHA!
- Choquinha é um pássaro nativo da Amazônia, ele costuma guardar consigo itens valiosos...
Coloque seus NFTs pássaros em jogo para descobrir!

OBSERVAÇÃO 1
Não serão somente esses Mini Games no jogo e, esses e outros podem sofrer alterações para o
melhor andamento do jogo e de suas recompensas.

OBSERVAÇÃO 2
O jogador receberá diferentes recompensas de acordo com o MINIGAME, detalhes específicos
serão destrinchados com o Lançamento de cada MINIGAME.

RECOMPENSAS
Temos como meta principal fornecer um jogo P2E que tenha boa rentabilidade e que tenha longa
vida. Para isso, nosso sistema de recompensa irá variar desde NFTs, PUZZLEs de NFTs, TOKEN
SOS AMAZÔNIA e GREEN COIN (que pode ser convertida para o Token Sos Amazônia).

TOKENOMICS
TOTAL SUPPLY: 200,000,000

O Vesting do Portfólio dos Desenvolvedores terá a duração
de 10 meses, considerando 10 % de participação ao mês.

OBSERVAÇÃO

Todos os Tokens que não forem vendidos na Pre Sale serão queimados.

GAME ROADMAP

Q4/2021

Q1/2022

Q1/2023

• Game concept research

• Develop NFT Game

• Beta Farm Finale

• Business model development

• Initial Habitat Offering

Q2/2023

• Internal Market Network

• Public Token sale

• First Mini Game Release

• Private Sale

• Stake Zero Game Mode
• Beta Marketplace
Q2/2022
• Initial Pack Fauna and Flora offering
• Marketplace
• Crafting system
• New Partnerships
• Farm One Game Mode
Q3/2022
• Ambassador
• Stake Game Mode
• Crafting system
Q4/2022
• Character expansion
• Final Developing Farm Finale

