
Sonic the Hedgehog
(Master System)

Mais um detonado! Desta vez sobre a versão de Sonic The Hedgehog 
dos 8-bits. A versão de Master System apresenta algumas diferenças em 
relação à versão de Mega Drive, como alguns itens e fases, que são 
totalmente diferentes. E também pelo fato de as Esmeraldas do Caos não 
estarem nos Special Stages e sim nas fases. O jogo conta também com um 
mapa que é mostrado no início de cada fase.

 

Monitores - Existem dois monitores novos neste game:

                   Este monitor com tem a mesma função
                   do Poste de Estrelas do Mega Drive ou
                   seja quando você perder uma vida irá 
                   retornar ao local onde estava o monitor.

                   Este monitor só é encontrado no 
                   Special Stage. Pegando-o você ganha
                   um continue.



Placas - No final de cada ato você passará pelas placas. Nelas é possível 
ganhar algumas bonificações:

 
                      Dr. Eggman – Não ganha nada.

                    
                      Anel – Ganha 10 anéis.

                      Sonic – Ganha uma vida extra.

                      Exclamação – Leva você ao Special Stage (desde que tenha +50 anéis)

O objetivo principal deste detonado é mostrar a localização das esmeraldas do 
caos! Vamos à caça!

Green Hill Act 2 – Vá seguindo a fase normalmente ate chegar à parte com 
água; ao chegar pule na parede para pegar uma vida escondida.

Continue em frente quando chegar ao local da foto siga para a esquerda, pegue um 
pouco de velocidade e aplique um Spin para destruir o caranguejo.



Ou siga por cima após passar pela mola; caia e você sairá no mesmo local. Agora 
caia no buraco para pegar a esmeralda.

Green Hill Act 3 – Esta batalha contra Dr. Eggman não será um grande 
desafio. Espere até que ele comece a pousar, quando isso acontecer bata nele até 
que ele toque o chão então saia de perto, pois ele dará um rasante. Pule para 
desviar.

Bridge act 1 – Essa esmeralda é um pouco chata de se pegar. Suba na ponte 
e quando começar a cair, deixe passar um pouco da esmeralda e pule na 
plataforma. Assim não há risco de você cair na parte de cima.



Bridge act 3 – Assim que iniciar a fase vá para a esquerda e pegue uma 
vida. Ao encontrar o Dr. Eggman fique na plataforma do centro e quando ele 
aparecer pule nele. É possível "quicar" 3 vezes na nave; dá para "quicar" 4 vezes 
também, mas é arriscado, pois você irá atingi-lo dentro d'água e às vezes não da 
certo. Depois que ele atirar volte para a plataforma. OBS: para quicar, use o giro 
supersônico. Se você apenas pular, ele vai morrer na segunda vez.

Jungle act 1 – Após passar pelo caminho com espinhos, pule no tronco que 
desce na cachoeira. Vá descendo até que ele encoste na água e pule para a 
esquerda.

Agora dê um pequeno passo para cair em cima do tronco que está boiando. Depois 
de subir nele continue para a esquerda até chegar na esmeralda.



Obs: É possível passar quase metade da fase usando o tronco.

Jungle act 3 –  Esse é o chefe mais chato do jogo! Para acertá-lo suba nas 
bordas do cipó e pule nele, mas tome cuidado, pois elas escorregam. Após atingi-lo 
saia de perto, pois ele lançará uma bola que ficara passando de um lado para o 
outro até explodir. Pule para desviar! 

Labyrinth act 2 –  Para pegar essa esmeralda você tem que ser rápido! 
Quando chegar na plataforma com o monitor de invencibilidade, pegue-o e siga 
rapidamente para a direita. Suba até chegar no corredor (não perca tempo pegando 
anéis), corra e caia nos espinhos para pegar a esmeralda.

Obs: Caso a invencibilidade acabe antes de chegar. Pule nos espinhos e 
quando perder os anéis Sonic ficará piscando. Seja rápido e pule nos espinhos, 
pois ele se recupera rapidamente.

Labyrinth act 3 –  Nesta batalha Dr. Eggman irá aparecer em vários lugares. 
Logo que você chegar fique na borda e se abaixe. Pois Eggman irá aparecer no 
meio da tela e atirar ( não recomendo que acerte ele quando estiver no centro da 
tela, pois nem sempre conseguirá voltar). Agora ele irá aparecer na parte de cima no 
lado esquerdo (dá para acertá-lo duas vezes), vá para o canto esquerdo e quando 
ele soltar o míssil vá para o canto da tela e antes que o míssil comece a se mover, 
pule para o outro lado (fazendo isso o míssil não o seguirá quando mudar para 



outra plataforma). Ele fará o mesmo ataque no lado direito. Depois disso a 
seqüência se repete.

 

Scrap Brain act 2 –  Vá seguindo a fase normalmente até chegar na parte 
que o caminho se divide. Siga pelo caminho de cima. Após passar pelas labaredas 
no teto caia no terceiro buraco. 

Siga para a direita e pegue o transportador.

Você sairá do lado da esmeralda.



Scrap Brain act 3 –  Este estágio é um verdadeiro labirinto, mas nada 
muito complicado. Desta vez você não irá lutar contra o Dr. Eggman, basta correr e 
ele irá fugir!

Sky Base act 2 –  Esta é uma das esmeraldas que muitos não conseguem 
pegar, pois fica atrás de uma corrente e pelo caminho normal não tem como chegar 
até ela. Para pegá-la no inicio da fase pule para a esquerda e você cairá em cima de 
uma plataforma. Agora e só ir seguindo em frente trocando de plataformas à medida 
que elas forem aparecendo.

Quando chegar próximo à frente do barco você poderá ver a esmeralda. Mas não 
pule se fizer isso Sonic irá parar em frente aos canhões. Continue seguindo pela 
plataforma até chegar em uma que sobe e desce. Suba nela e pegue a esmeralda!



Sky Base act 3 –  Prepare-se para a batalha final contra Dr. Eggman! Logo no 
início você poderá dar duas pancadas no vidro. Quando acertá-lo volte rapidamente 
para a esquerda, pois ele irá tentar lhe eletrocuta-lo. 

Após seis pancadas os dois blocos não voltarão com o raio. Mas quando eles 
param, começam a ficar dando choques. Fique atento, pois por um pequeno 
instante eles param. Aproveite para passar! Mas agora eles já virão dando choque; 
depois você poderá acertar o vidro duas vezes. Se fizer rápido após a segunda 
pancada o raio irá parar por um curto tempo. Volte e repita até que o vidro se 
quebre. Quando Eggman soltar bolas de energia pule para desviar. 

   

Agora e só curtir o final!

Special Stage – Para entrar no Special Stage você precisa passar pela placa 



de fim de fase carregando um número de anéis entre 50 e 99. Feito isso um ponto 
de exclamação irá aparecer na placa.

Você terá um minuto para completar o estagio. Neste tempo tente pegar o maior 
número de anéis que conseguir vidas e procure também pelo monitor de continue. 
No Special Stage não e possível ganhar bonificações nas placas.

Obs: Você só ganhará o continue se passar pela placa.
Obs: Nas fases Scrap Brain e Sky Base não têm bônus.

Bugs 

Labyrinth – Quando encontrar uma plataforma
fique na ponta. Quando ela subir Sonic irá entrar na 
parede chegando rapidamente na parte de cima.



                                                             Scrap Brain act 2 –  Se você pular
                                                              quando estiver dentro da passagem para a
                                                              outra sala Sonic ficará com a cabeça presa.
                                                                 

Sky Base act 2 –  Depois de passar pelos 
canhões se você pular por cima da entrada da
cabine Sonic ficará girando. Você pode movê-lo
mas se for muito para direita irá voltar ao inicio
 da fase.
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