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Doutrina da Directiva de Política Naval 

Parceiro no desenvolvimento 

Empenhado na segurança 

Firme na defesa 



Linhas de Investigação 

1) Processamento de Sinal 

– Acústica submarina, Comunicações 

2) Robótica Móvel 

– Veículos submarinos, de superfície, e aéreos 

3) Sistemas de Apoio à Decisão 

– Maritime Situational Awareness, Apoio à Gestão, 

Sistemas de Informação Geográfica, IA em Arq.Naval,  

4) Gestão da Manutenção 

– Condition Based Maintenance, Análise de Vibrações 

5) História Marítima 

– História dos descobrimentos e expansão, Navegação 

6) Estratégia Marítima 

– Estratégia para os oceanos, geopolítica 

7) Saúde Naval 

– Medicina Hiperbárica, Saúde Naval 
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2 - Overview da utilização de robótica 

no mar 

 

16NOV11 



Breve história 

• Até anos 90 

– Primóridos, “infância”, protótipos 

– Manipuladores, ROV, primeiros sistemas 

autónomos, sistemas experimentais, 

sobretudo aplicações em ciência e exploração 

• Anos 90 

– Desenvolvimento generalizado 

– Primeiros sistemas comerciais, maior 

autonomia, mais áreas de aplicação, 

primeiras aplicações comerciais 

• Anos 2000 

– Consolidação e Maturidade em algumas 

áreas, mas ainda há muita I&D ! 

– Grande variedade, especialização 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=XsxERAkOwaLTJM&tbnid=-MKMrYhqNSvILM:&ved=0CAgQjRwwADjxAg&url=http://www.ouramazingplanet.com/3885-weird-volcano-found-baja.html&ei=zEyBUcyqMeLE7AbizID4Aw&psig=AFQjCNHcoNrn5cKklY3hkKRWroHcBtGljQ&ust=1367514700854529
http://www.oceansconference.org/


Tipos de tarefas 

• Tradicionalmente a robótica serve para operações DDD 

– Dull 

– Dirty 

– Dangerous 

 

• Exploração 

• Levantamentos hidrográficos 

• Monitorização ambiental 

• Busca e Salvamento 

• Controlo de polução 

• Monotorização de instalações 

• Guerra de minas 

 



UxV – Unmanned “x” Vehicle 
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UAV (aerial, shipbourne) 

UAV (aerial, long range) 

USV (surface) 

UUV (underwater) 

Ou AUV (Autonomous Underwater Vehicle 

ROV (Remotely Operated) 

Crawler 

(Deep water) 

(shallow water) 

Crabs 

Snakes 

UGV (ground) 



Componentes típicos um UUV 
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Grande variedade de veículos autónomos 

Thrusters transversais (INESC)  

Múltiplos cascos (INESC)  

Múltiplos Thrusters (SARTI 2011)  

SeaCon 

Gavea 

Seafox 

Talisman 



Gliders 

• Com flutuabilidade negativa “planam” 

até ao fundo 

• Com flutuabilidade positiva “planam” 

para cima 

• Alteram a flutuabilidade 

– Usando uma “bexiga” mecânica 

– Usando ar comprimido 

– Usando diferenças térmicas entre 

a superfície e o fundo 
Surface noise 

Surface noise 

Cetacean activity detected  
during one dive 
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CMRE (Slocum) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Liberdade_XRay_underwater_glider.jpg
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Outras fontes de energia 

Cobras [Maladen 2010] 

Solar [École Navale] 

Vela [FEUP/EN] 

Ondulação [Wave glider, 

 Liquid Robotics] 

Ar/mar com dirigíveis, kytes, 

hydofoils, etc [AYRS 2001] 

Protei 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=Liquid+Robotics&source=images&cd=&cad=rja&docid=BMsoaqaoQXjKcM&tbnid=8AUMqvg8Jl8jzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/liquid-robotics-wave-gliders-begin-historic-swim-across-pacific&ei=ma19UdTUDeTT0QW15IHYCw&bvm=bv.45645796,d.ZGU&psig=AFQjCNGC5AuzD9SYK_hp7iwR3tqvRabDNw&ust=1367277318821201
http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=54WU8fApqXsrJM&tbnid=TaQfKjCry6WogM:&ved=0CAgQjRwwADjTAg&url=http://www.seaglider.fr/Seaglider/Seaglider_History.html&ei=_2aBUemlMKyh7AaXmIHIDg&psig=AFQjCNFeGpmQXWrwu33H3oNW1sJ5BGnPGQ&ust=1367521407827184


Propulsão Biomimética 

Aqua (McGillls 2007) 

Madleine (MBARI 2005) 
CrabMaster (KORDI 2011) 

Cobras [Maladen 2010] 

Projecto SABUVIS (C/Academia Naval Polaca)  

http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=UM_c83DuJsbbFM&tbnid=awnJkdVfARt33M:&ved=0CAgQjRwwADhI&url=http://www.kacst.edu.sa/en/depts/NCRIS/Pages/research.aspx&ei=TkyBUfaHJdPe7AaSy4D4BQ&psig=AFQjCNHvIfwyiBPFGp3aGEsoD0c_UhjGqg&ust=1367514574646086
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Outros tipos de veículos 

• USV, UAV, UGV 

Crawler [JAMSTEC 2011] 

Calzoni 

INESC-TEC 

FireScout 

Protector 

ScanEagle 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=Aerial+autonomous+vehicles+maritime&source=images&cd=&cad=rja&docid=tf35bDQf9pOPHM&tbnid=Qo_EvDqpSNn1QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.public.navy.mil/surfor/lsd45/Pages/ScanEagleFliesHighforComstockand13thMarineExpeditionary.aspx&ei=aoeJUa_5IqeM0AWr_YGQAw&bvm=bv.46226182,d.ZG4&psig=AFQjCNHA8WxGmv86MEhzJ2KCCBlvQoPXuQ&ust=1368053162785043


3 - Desafios 
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Autonomia 

• Autonomia na condução de operações 

– Será possível a 100% ? 

– Será desejável ? 

 

• Autonomia na verificação e manutenção 

– Sistemas desenhados para auto-verificação 

 

• Autonomia de apoio logístico 

• Autonomia de tripulações de apoio 

 



Posicionamento 

• Necessidade de ter posições precisas 

 

• Sistemas inerciais 

– Sistemas de baixo custo 

– Fusão de múltiplos sensores  

• Beacons acústicos 

– Linhas de base muito curtas 

– Utilização de apenas um beacon 

• Terrain following 

– Com mapas pré-feitos ou feitos na altura 

– Sonar ou Visual 

• Cooperação entre veículos 

– Correcção mútua 



Cooperação 

• Do individual para as swarms 

– Múltiplos indivíduos 

– “Cooperação por desenho” e “consciência do outro” 

– Formatura e “segue o líder” 

– Comportamento de bando com auto-organização 

– Formas mais evoluídas de cooperação inteligente 

• Tarefas cooperativas 

– Varrimento de grandes zonas 

– Seguimento de objectos / eventos 

– Passagem de dados (“data mules”) 
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Imagens submarinas 

• Compensação do desvio para azul  [Vasilescu 2011] 

 

• Reconhecimento de padrões 

 

• Posicionamento fino 

 

• Utilização de outras bandas de frequência 



Planeamento de trajectórias 

• Vários parâmetros a optimizar, num ambiente em 

constante mutação 

– Tempo 

– Energia 

– Segurança 

– Tempo de comunicação com outros veículos 

1l 2l

1b
11

01

01

11


12

02

02

12


s

g

2b

1l 2l

1b
11

01

01

11


12

02

02

12


s

g

2b

c1p

2p



Docking sub-aquático 

• Objectivos de docking sub-aquático 

– Carregamento de baterias e passagem de dados 

– Evitar trânsitos para a superfície, e apoio à superfície 

– Permitir “deployment permanente” em zonas avançadas 

– Permitir “transportadores”, “bases”, e “especialistas” 

• Comunicações por rádio com UUV 

– Comunicação sem contacto físico 

 

 

[Park 2011] CMRE 



Principais Grupos em Portugal 

• DSOR - Dynamical Systems and Ocean Robotics Laboratory 

– IST / ISR (Prof.António Pascoal) 

– Projecto Infante, Caravela, etc… 

 

 

 

• LSTS (FEUP), e Oceanscan 

– Cooperação com a Marinha no SeaCon 

• INESC-TEC (FEUP, ISEP, +) 

– Cooperação com a Marinha no ICARUS 

• Outros 

– Univ.Coimbra, Univ.Aveiro, Tekever,  



Linha de Investigação em   

ROBÓTICA MÓVEL 

CINAV 
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Projecto SeaCon 

• Utilizador: Destacamento de Guerra de Minas 

• Desenvolver um UUV (Underwater Unmanned Vehicle) 

para operações em áreas confinadas 

• Desenvolver métodos para a operação cooperativa de 

múltiplos veículos 

24 

Veículo submarino desenvolvido  

em cooperação com a Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto 

Exercício com múltiplos veículos na 

Costa da Galé, no Verão de 2010 



Projecto ICARUS 

• Projecto Ícarus 
– Tecnologias de veículos autónomos para apoio humanitário em catástrofes 

– C/ INESC-Porto, Academia Militar Belga (RMC), NURC, etc 

– Financiado pelo FP7 da União Europeia 
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Projecto AUTOLAND 

• Com o UAV AR4 da Tekever 

– Na sequência do primeiro trabalho em robótica 

móvel do CINAV em 2004 

• Aterragem automática em meios navais 

• Utilização de visão stereo 

– Ou beacon de luz / rádio 

• Projecto QREN a arrancar! 



Projecto e-ventos 

• Vela autónoma 

– Desafio de robótica 

• MICROTRANSAT 

– Atravessar o atlântico ! 

• MAROCUP 

– Regatas de vela autónoma 

– Aberto a Universidades e 

escolas ! 

 

– Rede de sensores para vigilância 
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Projecto SUNNY 

• Smart UNmanned aerial vehicle sensor Network for 

detection of border crossing and illegal entry 

• Sistemas de sensores e sistemas de apoio à decisão 

para detetar entradas ilegais em águas da União 

Europeia (EU). 

• Tarefas: 
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– Identificação/classifica

ção de contactos em 

imagens visuais e de 

radar (ligações ao 

projecto SeaGull) 



Projecto SeaGull 

• Integração das plataformas do projecto PITVANT no 

sistema Oversee (projecto BlueEye) 

• Sensores a bordo do UAV 

– AIS 

– Câmaras (gama visível) 

– Talvez radar (SAR de baixo custo), imagens multiespectrais fora 

do visível 



Projecto Award / Projecto CNO 

• Instrumentação de modelos para estudar balanço e 

manobrabilidade 

• Projecto CNO irá comprar dois modelos (um para o IST 

outro para a Marinha) 

• Desafio: 

– Construir um modelo de menor custo, e desenvolver um sistema 

de instrumentação de baixo custo baseado em Arduino / 

Raspbery Pi 

 



ROBONOISE 

• Monitorização Ambiental com Veículos Autónomos 

• Exercício decorreu de 5 a 7 de Maio de 2012 

• Utilização de um Glider e de um veleiro autónomo, e um 

sistema de hidrofone/gravador de fabrico português, a 

sul de sesimbra 

• Primeiros exercícios do CINAV com um glider 

• Utilização extensiva do veleiro autónomo 



Robonoise 

 



Robonoise 



Robonoise 



CINAV 

Centro de Investigação Naval 


