


INTRODUÇÃO

O Desafio de Robótica PETROBRAS (DRP) visa estimular o estudo e o desenvolvimento

de robôs voadores autônomos e inteligentes na inspeção e operação em faixas de

dutos e instalações. O Desafio é um modelo reduzido e lúdico que tenta simular o

ambiente de dutos petrolíferos, com 2 plataformas marítimas com bases suspensas de

pousos e decolagens, uma base terrestre costeira e três bases terrestres avançadas.

Entre os desafios de pesquisas ainda existentes no mundo sobre robôs autônomos e

inteligentes, o Desafio de Robótica PETROBRAS visa estimular o desenvolvimento de

sistemas robóticos aéreos e controladores de voos robustos (trajetória, altitude e

pose); com rastreamento e localização precisa e independentes por câmera;

processamento embarcado de alta capacidade; e dispositivos de manipulação e

carregamento de objetos.

Neste ano de 2021, fomos forçados a considerar a situação adversa da necessidade de

um distanciamento social, e de se evitar aglomerações. Por outro lado, devemos

manter o passo no desenvolvimento da ciência Brasileira promovida pelos desafios em

robótica. Dessa forma, em 2021, teremos a ocorrência do Desafio de Robótica

PETROBRAS, em plataforma 100% simulada, remota e VIRTUAL.

O ROBÔ VOADOR

Cada equipe pode participar do Desafio de Robótica PETROBRAS com 1 (um) único

robô voador, usando tecnologia de decolagem e pouso verticais.

Este ano, todas as equipes irão utilizar a versão simulada do robô t650 da figura abaixo:

Figura 1 – Robô Voador t650



Este robô está implementado no simulador Gazebo, utilizando o ROS Neoetic que

necessariamente roda em um sistema Ubuntu 20.04. O sistema computacional do

drone real usa uma pixhalk 4 como controlador de atitude e um intel NUC NUC8i7BEH

com ubuntu 20 rodando os demais códigos.

Esse robô será composto dos seguintes sensores permitidos nessa competição:

● Barômetro

● GPS

● Garmin Lidar (apontada para baixo)

● Câmera RealSense (apontada para baixo e/ou pra frente)

● Câmera (apontada para baixo)

● RPLidar

Cada equipe pode participar do Desafio de Robótica PETROBRAS spawnando apenas 1

(um) único robô voador, usando tecnologia de decolagem e pouso verticais.

É importante notar que os robôs voadores devem demonstrar a capacidade de se

adaptar às condições que existem no mundo real, lidando com situações como a falta

de condições de iluminação ideais no ambiente, vento, ondas, ruído sensorial, entre

outros ruídos visuais.

O SISTEMA

Para fazer uso de todo o ambiente simulado e do robô, nós preparamos um pacote

(package) do ROS com robô + simulador. Para baixar E instalar, acessem o git abaixo:

https://github.com/LASER-Robotics/Drone_Trial_League

Nele, poderão encontrar todas as informações para a instalação do sistema lendo o

readme do git. Nesse readme possui inclusive um link para um vídeo que os ajudará no

processo de instalação. Neste sistema, utilizamos os UAVs do grupo MRS da República

Tcheca. É um grupo parceiro e vencedor do desafio MBZIRC de UAVs. Informações mais

detalhadas sobre a utilização dos UAVs podem sem encontradas em:

https://ctu-mrs.github.io/

As equipes só poderão atualizar o sistema MRS com a versão fornecida até 15 de

Agosto de 2021. Versões posteriores deverão ser evitadas.

https://github.com/LASER-Robotics/Drone_Trial_League
https://ctu-mrs.github.io/


Neste desafio simulado o robô voador estará sujeito a diversos distúrbios provocados

pela falta de condições de iluminação ideais no ambiente, vento, ondas, ruído

sensorial, entre outros distúrbios inerentes de um ambiente mais próximo do real.

BIBLIOTECAS DO SISTEMA

O sistema descrito aqui é compatível com as seguintes bibliotecas (pois códigos já são

gerados usando essas bibliotecas): STL Boost, ROS, Eigen, OpenCV, para GPGPU

OpenCL, para CNN o OpenVino. Outras bibliotecas podem ser incorporadas facilmente

também como PCL, etc. O sistema foi feito para ter o código escrito em C++ mas

também é compatível com Python.

AS EQUIPES

As equipes deste desafio podem ser formadas por um número arbitrário de membros

em qualquer nível de escolaridade. Não há nenhuma limitação de idade para os

membros da equipe.

Cada equipe terá um capitão que será responsável pela interação com o juiz e dará o

sinal para inicializar o código.

Durante o tempo de espera entre as fases da competição, as equipes podem trabalhar

livremente nos seus robôs voadores dentro da área designada para cada grupo.

A ARENA

A arena do Desafio de Robótica PETROBRAS é um mundo de 256 x 256 m (65.536 m2)

com estruturas suspensas, no solo e no mar, tal como descritas abaixo:

● Três bases fixas de pouso/decolagem, duas localizadas na plataforma Offshore

e uma localizada no pier.

● Uma base fixa no solo que será a base costeira de onde o robô irá iniciar e

finalizar sua missão, definida em cada fase do desafio.

● Três bases móveis no mar de pouso/decolagem postas em cima de barcos

autônomos. Esses barcos estarão parados (desligados) mas estarão sujeitos aos

drift provocado pelas ondas.

As bases de pousos e decolagens, sejam elas terrestres ou suspensas, terão uma

espessura de 9 mm. As figuras 2 e 3 apresentam uma visão geral do mundo e bases.



Figura 2 – Dimensões das bases de pouso e decolagens

Figura 3 – Visão geral do mundo do Desafio de Robótica PETROBRAS

Além das bases suspensas, terrestres e da base costeira, a arena possui um grande

oleoduto, na cor laranja, transversal à arena. O oleoduto é apresentado na figura 4.

Figura 4 – Uma parte do oleoduto e suas dimensões



As bases móveis colocadas nos barcos autônomos podem ser vistas na figura 5 abaixo.

Figura 5 – Bases móveis.

O DESAFIO

O Desafio de Robótica PETROBRAS possui 4 fases. Cada fase trata de um problema que

deve ser enfrentado pelo Robô Voador de forma autônoma.

A equipe não precisará realizar todas as fases. Contudo, a pontuação final será dada

pela soma simples da pontuação obtida pela equipe em todas as fases. As Fases são

sequenciais.

TODAS as 4 fases do desafio serão simuladas. Todas as fases foram implementadas no

simulador e orientações para configurar o UAV e o ambiente para cada fase poderá ser

encontrada no readme do git fornecido acima (seção O Sistema).

Os dias da competição serão configurados da seguinte forma: warm up + competições.

O dia e horário de cada equipe para realizar o warm-up, bem como a ordem da

competição, serão definidos por sorteio em reunião com a presença dos capitães de

cada equipe na semana anterior ao evento.

Cada equipe deverá guardar seu código num Git próprio. O Git pode ser privado, mas o

chair da competição terá acesso para poder realizar o pull. O endereço do git de cada



equipe deverá ser enviado para o e-mail: tiagopn@ci.ufpb.br no ato da inscrição de

cada equipe como parte de informação necessária a constar no TDP.

Os códigos de todas as equipes que participarão de cada fase serão baixados do

repositório fornecido 2 horas antes do início de cada fase do desafio pelo chair da

competição.

No warm-up as equipes terão em média 30 min (esse tempo pode variar para mais ou

para menos, dependendo da quantidade de equipes inscritas esse ano) para testar o

código nos dias que precedem a realização das fases da competição.

Será criado um grupo de Whatsapp para a comunicação em tempo real entre o chair e

os líderes de cada equipe assim que as inscrições forem finalizadas.

As competições serão publicizadas em transmissão por streaming promovido pela

organização geral do evento.

CONFIGURAÇÃO DAS MÁQUINAS

A competição será executada num Notebook/PC com a seguinte configuração: i7 (9th

Gen), 16 Mb RAM, SSD 512, Nvidia GTX 2060. Essa alta configuração se deve ao fato do

sistema ter que rodar não apenas o código + gazebo, mas também será utilizado para o

streaming da competição.

A máquina das equipes não precisa ter essa configuração. A configuração mínima é:

um Desktop i5, 16 Mb RAM. O uso de GPU é opcional.

TEAM DESCRIPTION PAPER (TDP)

Este ano iremos exigir o envio de TDPs para a competição. O TDP precisa ser feito no

padrão de artigo da Springer, com no máximo 5 páginas e contendo as seguintes

informações dos autores:

● Nome da Equipe

● Membros da Equipe (nome completo)

● Link para Github privado da equipe

● Link para videos deste ano

● Telefone de 2 contatos para Grupo de Whatsapp

mailto:tiagopn@ci.ufpb.br


FASE 1 – LOCALIZAÇÃO E MAPEAMENTO

A FASE 1 exigirá que os robôs das equipes façam o reconhecimento do mundo,

mapeando o ambiente para detectar as bases de pouso/decolagem móveis (alocadas

nos barcos), detectar as bases de pouso/decolagem fixas (alocadas nos barcos),

detectar a base costeira e o oleoduto.

A TAREFA

A Tarefa a ser realizada pelo Robô Voador na FASE 1 é a seguinte: O robô deverá sair da

base costeira, percorrer o mundo enquanto detecta as 3 (três) bases móveis (nos

barcos) e as 3 (três) bases fixas. O Drone deve pousar 1 (uma) vez a medida que

detecta cada base existente, seja ela suspensa ou terrestre. Após isso, o drone deve

retornar para a base costeira e pousar.

CONDIÇÕES

As bases suspensas são fixas. As bases móveis (acopladas em cada barco) terão suas

posições conhecidas apenas no momento da realização da tarefa. Elas serão

posicionadas aleatoriamente na arena e podem sofrer leves arrastos provocados pelas

ondas. Como as bases móveis estarão sujeitas as ondas que afetam o barco, elas

poderão ter sua inclinação variante no tempo. O robô pode voltar para base costeira

autonomamente. Ao voltar para a base costeira, a tentativa termina.

Um horário será definido para cada equipe realizar a FASE 1. Cada equipe terá 15

minutos corridos para realizar até 3 tentativas de cumprir as tarefas. Será considerada

a pontuação obtida na melhor das 3 tentativas, sendo as demais descartadas.

PONTUAÇÃO

Esta fase possui uma pontuação máxima de 130 pontos.

A cada base visitada pela primeira vez a equipe receberá 10 pontos. Será considerado

que o robô visitou a base se o Drone pousar na base (sendo perceptível o desligamento

dos propulsores).

Caso a equipe consiga detectar o tubo a ser percorrido na próxima fase, a equipe

receberá 5 pontos.



A cada visita repetida, em uma base, a equipe perde 3 pontos.

Se o robô voltar para a base costeira, autonomamente ou por ordem humana, a

tentativa termina. Se o drone pousar na base com sucesso a pontuação obtida na

arena dobra (2x) caso a pontuação seja positiva. Caso a pontuação seja negativa, se o

robô voltar para base costeira, a equipe não pontua na tentativa. Se o robô não voltar

para a base costeira, a equipe pode optar por parar a simulação, sem penalidade, em

qualquer momento ou quando terminarem os 15 minutos.

Se a equipe decidir parar o robô a qualquer momento em uma tentativa, valerá a

pontuação até o momento da interrupção.

Todas as 3 tentativas devem ser feitas com o robô iniciando na base costeira.

FASE 2 – PREVENÇÃO E SENSORIAMENTO - INSPEÇÃO

Para realização das fases posteriores, o robô deve ter as bases, o oleoduto e demais

componentes da arena já mapeados. Para isto, desta fase em diante, é aceito o

mapeamento manual da posição dos objetos e bases na arena caso a FASE 1 não tenha

sido realizada de forma plena pelo robô. É importante lembrar que como as bases

móveis estarão sujeitas as ondas que afetam o barco, elas poderão ter sua inclinação

variante no tempo. As bases terrestres ficarão nas mesmas posições definidas na FASE

1.

Na FASE 2, a tarefa é identificar quais sensores de monitoramento estão sinalizando

defeito na tubulação. Serão colocados 5 sensores de monitoramento no oleoduto,

representado por quadrados coloridos, de 5 cm de lado, nas cores vermelho ou verde,

sendo vermelho o sensor que está detectando o defeito (os quadrados serão

disponibilizados pela organização do evento para calibragem pelas equipes).

A TAREFA

Nesta FASE 2, o robô deverá escanear o oleoduto e, à medida que for percorrendo o

oleoduto, o robô deverá detectar cada sensor observado. É vedado ao robô o

escaneamento rápido do oleoduto, ou sobrevoo do oleoduto completo para detectar

simultaneamente todos os sensores.



A detecção dos sensores deve ser feita à medida que o robô percorre o oleoduto. O

robô não deve estar mais do que 1.5 m de altura acima do oleoduto. A altura do robô

para o oleoduto deve ser mostrada na tela para o juiz.

Quando o robô detectar a presença de um sensor, o robô deverá sinalizar na tela quais

sensores estão sendo detectados (verde - sem defeito, ou vermelho - com defeito).

Para cada sensor vermelho detectado, o robô deverá emitir um aviso sonoro de 3

segundos para o juiz.

Após passar pelos 5 sensores, deverá voltar autonomamente para a base costeira. Ao

voltar para a base costeira, a tentativa termina.

CONDIÇÕES

Os locais dos sensores serão sorteados no momento da realização da tarefa para cada

equipe e colocados em cima do Oleoduto. Serão 3 sensores vermelhos e dois verdes

no total.

Cada equipe terá um horário definido por sorteio para usar a arena nesta FASE. Nesta

FASE, cada equipe terá 10 minutos corridos e até 3 tentativas. Valerá a maior

pontuação obtida em uma tentativa.

PONTUAÇÃO

Esta fase possui uma pontuação máxima de 60 pontos.

Cada Sensor vermelho detectado pela primeira vez confere 10 pontos para a equipe.

Para cada sensor vermelho detectado, o robô deverá emitir um aviso sonoro de 3

segundos para o juiz.

As medições serão consideradas inválidas caso:

● O robô detecte o mesmo sensor vermelho mais de uma vez. Nesse caso, cada

detecção repetida resultará na perda de 3 pontos.

● O robô detecte um sensor verde detectado erroneamente como vermelho ou

um sensor vermelho detectado como verde. Nesse caso, cada detecção errada

resultará na perda de 5 pontos.

Se o robô voltar para a base costeira sozinho (sem intervenção humana) após ler todos

os sensores, e se o drone pousar na base com sucesso, a equipe terá sua pontuação



dobrada (2x) caso a pontuação seja positiva. Caso a pontuação seja negativa, se o robô

voltar para base costeira, a equipe não pontua na tentativa. Se o robô não voltar para a

base costeira, a equipe pode optar por parar a simulação, sem penalidade, em

qualquer momento ou quando terminarem os 10 minutos.

Se a equipe decidir parar o robô a qualquer momento em uma tentativa, valerá a

pontuação até o momento da interrupção.

Todas as 3 tentativas devem ser feitas com o robô iniciando na base costeira.

FASE 3 – MANUTENÇÃO DE GÁS METANO (CH4)

Nesta fase, cada uma das duas bases suspensas, e em 1 (uma) base móvel (acoplada a

um barco), receberá uma etiqueta referente a um mostrador digital de gás que

apresenta dois valores, um deles indicando o percentual de gás e outro indicando o

ajuste de ZERO. Note que serão no total 3 mostradores. A PETROBRAS precisa realizar

periodicamente este processo de manutenção, que visa verificar o percentual correto

de gás metano (CH4) nas bases e para isso o robô voador terá que indicar os valores

lidos na tela do juiz e com um sinal sonoro por 3 segundos nas etiquetas que precisam

de calibração de ajuste no gás e por quê.

A TAREFA

Nesta FASE 3, o robô deverá visitar as bases suspensas na plataforma offshore e as

bases móveis no mar para detectar em quais bases se encontram os mostradores e

para verificar os percentuais de gás metano (CH4) existentes. Serão dois mostradores

digitais e o robô deverá sinalizar se ambos, ou um deles, ou nenhum deles estão em

conformidade com os padrões estabelecidos:

● Valores em conformidade para o percentual de gás: entre 45% e 55% inclusive.

● Valores em conformidade para o ajuste de ZERO: entre -5% e 5% inclusive.

CONDIÇÕES

Receberão mostradores as duas bases suspensas localizadas na plataforma offshore e 1

(uma) das bases móveis a ser escolhida aleatoriamente para cada equipe. O mostrador



digital apresentará dois valores: o percentual de gás metano e o ajuste de ZERO. A

figura 6 mostra o mostrador digital padrão em tamanho real.

Figura 6 – Mostrador digital com 2 valores, o valor de cima identifica o percentual de gás e o valor

abaixo identifica o ajuste de ZERO. Tamanho da etiqueta: 11cm x 11cm

O mostrador pode apresentar os seguintes valores (mínimos e máximos):

● Para o percentual de Gás, valores entre 00 % e 99%

● Para o ajuste de ZERO, valores entre – 19% e 19%.

O robô deverá ser capaz de detectar a existência do mostrador, fazer a leitura dos

valores corretamente e fazer as indicações conforme descrito na seção PONTUAÇÃO a

seguir.

Cada equipe terá um horário definido por sorteio para usar a arena nesta FASE. Nesta

FASE, cada equipe terá 15 minutos corridos e até 3 tentativas. Valerá a maior

pontuação obtida em uma tentativa.

Nesta FASE 3, o robô deverá voltar autonomamente para a base costeira. Ao voltar

para a base costeira, a tentativa termina.



PONTUAÇÃO

Esta fase possui uma pontuação máxima de 180 pontos.

Cada mostrador detectado pela equipe recebe 10 pontos. O juiz considerará que o

mostrador foi detectado quando um aviso de DETECTADO for mostrado na tela. Caso o

robô não tenha feito a indicação da existência do mostrador corretamente, as

seguintes indicações do mostrador da respectiva base não valerão pontos. Após a

identificação do mostrador, o robô deverá se preparar para fazer as duas leituras.

O robô deverá obrigatoriamente iniciar a leitura pelo valor de percentual do gás (valor

na parte superior do mostrador digital) e realizar a seguinte indicação:

● Se o valor do percentual do gás estiver em conformidade, indicar com luz verde

durante pelo menos 5 segundos;

● Se o valor do percentual do gás estiver fora de conformidade, indicar com luz

vermelha durante pelo menos 5 segundos e emitir um aviso sonoro de 3

segundos para o juiz.

Caso o robô faça a leitura pelo valor de percentual do gás de forma correta, a equipe

receberá 10 pontos.

Após a leitura e a indicação visual do percentual de gás, o robô deverá aguardar 30

segundos e realizar POSTERIORMENTE a leitura do ajuste de ZERO, fazendo a seguinte

indicação:

● Se o valor do ajuste de ZERO estiver em conformidade, indicar com luz verde

durante pelo menos 5 segundos

● Se o valor do ajuste de ZERO estiver fora de conformidade, indicar com luz

vermelha durante pelo menos 5 segundos e emitir um aviso sonoro de 3

segundos para o juiz.

Caso o robô faça a indicação correta, receberá 10 pontos.

As medições serão consideradas inválidas caso:

● O robô demorar mais do que 30 segundos entre a detecção da presença do

mostrador na base e a indicação da leitura do percentual de gás. Nesse caso, a

equipe não receberá pontos e invalidará a indicação e a pontuação do ajuste de

ZERO posterior.



● O robô demorar menos do que 30 segundos entre a indicação do percentual de

gás e a indicação da leitura de ajuste de ZERO. Nesse caso, a equipe não

receberá pontuação.

A equipe pode optar por indicar a conformidade, ou não conformidade, dos valores do

mostrador de outra forma que não por meio de luzes verdes e vermelhas. Caso a

equipe deseje optar por indicar de outra forma, ela deverá ser previamente informada

e mostrada ao juiz. As indicações de conformidade e não-conformidade devem,

necessariamente, serem distintas e claramente diferentes entre si.

As 3 (três) bases que receberão os mostradores (2 bases fixas suspensas e 1 base

móvel aleatoriamente escolhida), terão combinações diferentes de conformidade nos

valores amostrados. Existem 4 possibilidades e 3 delas serão escolhidas por sorteio. A

figura 7 mostra exemplos das 4 possibilidades:

(a) (b) (c) (d)

Figura 7 – Exemplos de mostradores. (a) indica o mostrador em conformidade de percentual de gás e

ajuste de ZERO. (b) indica um exemplo de mostrador com ambos valores fora de conformidade. (c)

indica mostrador com ajuste de ZERO apenas em não conformidade e (d) indica ajuste de ZERO em

conformidade e percentual de gás fora de conformidade.

O robô poderá voltar para a base costeira a qualquer instante, autonomamente ou por

ordem humana, a tentativa termina e permanece a pontuação obtida na arena.

Se o robô voltar para a base costeira sozinho (sem intervenção humana) após ler todos

os mostradores e após realizar todas as detecções solicitadas, e se o drone pousar na

base com sucesso, a equipe terá sua pontuação dobrada (2x) caso a pontuação seja

positiva. Caso a pontuação seja negativa, se o robô voltar para base costeira, a equipe

não pontua na tentativa. Se o robô não voltar para a base costeira, a equipe pode

optar por parar a simulação, sem penalidade, em qualquer momento ou quando

terminarem os 15 minutos.



Se a equipe decidir parar o robô a qualquer momento em uma tentativa, valerá a

pontuação até o momento da interrupção.

Todas as 3 tentativas devem ser feitas com o robô iniciando na base costeira.

FASE 4 – TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS

Além de garantir que a operação da PETROBRAS esteja monitorada e protegida, os

robôs voadores podem, de forma ágil, transportar equipamentos entre as bases. Esta

fase visa demonstrar a tecnologia de transporte de cargas por robôs aéreos.

A TAREFA

Nesta FASE 4, os robôs terão que transportar pacotes de uma base de

pouso/decolagem (seja ela fixa ou móvel) à outra. O robô deverá sair da base costeira,

procurar por pacotes nas bases fixas suspensas e/ou móveis (nos barcos), e verificar

para qual base o pacote deverá ser enviado.

Quando a equipe completar o transporte corretamente, o robô deverá trazer todos os

pacotes para a base fixa localizada no pier.

CONDIÇÕES

As bases mapeadas serão identificadas por letras (A,B,C,D e E) até 2 horas antes do

início da fase para que as equipes possam relacionar a posição das bases mapeadas

com as letras de identificação fornecidas. Cada pacote terá, na parte superior, um

QRCODE com a letra da base onde deverá ser entregue. Os exemplos de QRCODE a

serem usados podem ser vistos abaixo:

A B C D E



Os pacotes serão cubos de 10 cm de lado,

todos em cor preta, com QRCODE colocado

na parte superior. O QRCODE terá fundo

branco. Os cubos serão feitos de isopor,

com uma fina placa de metal na parte

superior, todo coberto com papel preto

fosco, e não devem ter mais do que 50g de

peso.

Cada equipe terá um horário definido por sorteio para usar a arena nesta FASE. Assim

como na FASE anterior, serão 15 minutos corridos e até 3 tentativas. Valerá a maior

pontuação obtida em uma tentativa.

Para esta FASE, o robô será spawnado com uma garra disponibilizada pelo simulador

como mostra a figura 8 abaixo.

Figura 8 – Drone com Garra



PONTUAÇÃO

Esta fase possui uma pontuação máxima de 350 pontos.

Para cada pacote corretamente detectado pelo robô em uma base, a equipe receberá

10 pontos. O pacote será considerado detectado quando o robô mostrar a letra

detectada no QRCODE do pacote na tela. A equipe pode escolher apenas detectar os

QRCODE e finalizar a tarefa caso seja sua estratégia não obter todos os pontos da FASE.

Se o robô agarrar e levantar o pacote detectado, a equipe receberá mais 10 pontos.

Entregar o pacote na base correta identificada pelo pacote, conferirá mais 10 pontos

para a equipe. Ao ser deixado na base correta, o pacote será considerado entregue e

ele deixará de contar pontos (caso seja detectado novamente) e nem sofrerá

penalidades posteriores (caso seja derrubado, detectado ou erguido novamente).

Após o correto transporte de todos os 5 pacotes, o robô deverá emitir um alerta na

tela de FINALIZADO. Após esse alerta, o robô poderá retornar à base costeira

autonomamente. Entretanto, se o robô transportar corretamente as caixas para a base

fixa localizada no pier, a equipe receberá 5 pontos por cada caixa transportada para a

base do pier.

Caso o pacote seja solto ou derrubado pelo drone após ser retirado de sua base de

origem, em qualquer lugar que não na base correta, a equipe perderá 5 pontos e o

pacote ficará inválido para qualquer pontuação ou penalidade posterior.

Se o robô voltar para a base costeira sozinho (sem intervenção humana) após ter

transportado todos os pacotes corretamente, e se o drone pousar na base com

sucesso, a equipe terá sua pontuação dobrada (2x) caso a pontuação seja positiva.

Caso a pontuação seja negativa, se o robô voltar para base costeira, a equipe não

pontua na tentativa. Se o robô não voltar para a base costeira, a equipe pode optar por

parar a simulação, sem penalidade, em qualquer momento ou quando terminarem os

15 minutos.

Se a equipe decidir parar o robô a qualquer momento em uma tentativa, valerá a

pontuação até o momento da interrupção.

Todas as 3 tentativas devem ser feitas com o robô iniciando na base costeira.



O VENCEDOR

A equipe vencedora será aquela que obtiver o maior número de pontos somadas todas

as fases. Em caso de empate, as seguintes condições serão adotadas para o

desempate, nesta ordem:

1 – O desempate se dará em favor da equipe que pontuou mais na FASE 4;
2 – Caso persista o empate, o desempate será dado para quem pontuou mais na FASE 3;
3 – Caso persista o empate, o desempate será dado para quem pontuou mais na FASE 2;
4 – Se após todos os critérios acima o empate persistir, as equipes empatadas serão
declaradas vencedoras na mesma colocação.

PREMIAÇÃO

As equipes colocadas nas três melhores posições receberão certificados de campeão,
vice e terceiro lugar.

EXTRA  – TECHNICAL CHALLENGE

Para estimular as equipes a superarem as expectativas e avançarem no estado-da-arte

da tecnologia de robôs voadores, um desafio à parte será realizado no último dia da

competição. O desafio Open, também chamado de Technical Challenge, será realizado

em formato de Workshop (sem premiação) com participação obrigatória e como forma

de difundir as tecnologias e disseminação de conhecimento que cada equipe traz para

o desafio.

Em data e hora marcada, as equipes participantes do Technical Challenge deverão

apresentar técnicas inovadoras que suas equipes trouxeram para o desafio.

Para realização da demonstração, serão definidos 15 minutos de apresentação em 5

minutos de perguntas.

CASOS OMISSOS

Situações não previstas nas regras (e/ou questões relativas à interpretação destas

regras) serão esclarecidas e/ou decididas pela Comissão organizadora e pelos juízes. A

decisão sobre a matéria feita por eles será final.



FAIR PLAY

A caracterização da falta de Fair Play de uma equipe e/ou de um dos seus membros a

qualquer momento implicará a adoção de sanções que podem incluir (mas não estão

limitados a): aviso, perda de pontos, eliminação de rodada, a eliminação da

competição, banimento do evento atual e de posteriores. A penalidade adotada pela

Comissão Organizadora levará em consideração a seriedade da transgressão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este ano, esperamos que todos tenham uma excelente experiência. Caso seja uma

experiência de sucesso, essa plataforma simulada poderá se tornar oficial a posteriori

como plataforma de testes para demais equipes em anos futuros. Qualquer dúvida,

não deixem de contactar o chair do evento.

Prof. Dr. Tiago Nascimento

tiagopn@ci.ufpb.br

mailto:tiagopn@ci.ufpb.br

