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A UFRJ Nautilus desenvolve, através de P&D, 
Veículos Submarinos Autônomos (AUV), que são 
o futuro das aplicações tecnológicas de 
submersíveis no setor marítimo.  

Nós somos a equipe de competição de AUVs da 
UFRJ, a primeira da américa latina e a única 
representante brasileira a participar da 
RoboSub, a maior competição do gênero no 
mundo que acontece todos os anos em San 
Diego - CA.  

Temos como objetivo desenvolver inovação de 
origem nacional e representar da melhor forma 
o país internacionalmente. O projeto e 
construção dos v eículos envolve a 
mult id isc ipl inar iedade  de  d if er entes 
engenharias e outros cursos, sendo nossos 
membros alunos de graduação e pós-graduação. 

Na competição de 2018, atingimos nosso objetivo 
principal que foi a classificação para as 
semifinais da RoboSub. 

Para 2019, temos um plano mais ambicioso: 
alcançar as finais da competição com um projeto 
ainda mais completo. 

No ciclo 2017-2018 a UFRJ Nautilus obteve sucesso em projetar e concluir o seu 
segundo AUV, deixando-o completamente operacional, o que culminou em nossa 
classificação nas semifinais da RoboSub.  

Neste novo ciclo que começara em agosto de 2018, a Nautilus planeja realizar ainda 
mais testes na água para otimizar todos os sistemas paralelos do novo AUV. Todos 
os nossos membros de cada área (Hidrodinâmica & Mecânica, Eletrônica, Software, 
Gente & Gestão e Marketing) estão comprometidos em levar o nosso AUV ainda 
melhor e mais capaz para novamente chegar à semifinal e ir além, alcançando a 
final e o tão sonhado pódio. Remodelando a eletrônica interna do AUV, aumentando 
a precisão do sistema de hidrofones, implementando um Sistema de Odometria 
otimizado, englobando Aprendizado de Máquina no sistema de visão computacional, 
e muitas outras melhorias que já estamos desenvolvendo e implementando neste 
novo ciclo de trabalho. 



· Mecânica e Fabricação 

· Instrumentos e Eletrônica 

· Software e Informática 

· Gastos Administrativos 

· Testes de Piscina 

· Ida para a RoboSub 

 

¨ Aprimorar o sistema de visão computa-
cional adicionando uma GPU. 

¨ Implementação de um Sistema de 
Controle mais sólido. 

¨ D e s e n v o l v e r  u m  s i s t e m a  d e 
mapeamento subsea mais robusto. 

¨ Aquisição de um Dopler Velocity Logger 
para aprimorar a odometria. 

¨ Aprimoramento do sistema de aquisição 
de dados do Hidrofone. 

¨ Otimização do Sistema de Alimentação. 

¨ Otimização do Sistema de Telemetria. 

¨ Promover a chegada da UFRJ Nautilus 
nas finais. 
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-NASA Science Days—Rio de Janeiro 

-Campus Party 

-Conhecendo a UFRJ 

-Rio Oil & Gas Techweek 

-Exposição na Escola Naval 

-Evento COPPE Tecnologia  

-ROADSEC  

-Rio2C—Creative Conference 

-Workshop Itinerante de Inovação—FINEP 

- WIFI: Workshop intinerante de  fomento à 
inovação 

 



Sua Empresa pode nos ajudar em diferentes modos, tanto financeiro, 
quanto doação de hardware/software ou oferecendo suporte técnico. 
Aqui encontram-se os benefícios específicos dependendo do valor do 
patrocínio. O Nosso time está pronto para visitar sua Empresa para 
apresentar mais detalhes sobre o projeto e mostrar como o seu Patro-
cínio pode ajudar a UFRJ Nautilus na RoboSub. 
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nautilus@poli.ufrj.br 

facebook.com/ufrjnautilus 

linkedin.com/company/ufrj-nautilus 

twitter.com/ufrj_nautilus 

Av Athos da Silveira Ramos 149, 
C201; Cidade Universitária, Rio de 
Janeiro, BR 


