
> Testes mesmo em frente ao

Oceanário, as águas tranquilas
da marina do Parque das

Nações servem de Laboratório

à equipa da ISR, para testar os

seus Medusas

MEDUSA,
O SUBMARINO
AUTÓNOMO
QUE VAI A TRÊS
MIL METROS
Investigação e inovação em Portugal . . . Robótica submarina
O Medusa Deep Sea foi desenvolvido e construído em 18 meses por um
consórcio nacional, mas resulta de uma caminhada de duas décadas
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Percebe-se de imediato que tem al-

guma coisa a ver com o mar, pelo
formato alongado, e pela cor, a

lembrar a famosa canção dos Bea-
tles. Mas não, o amarelo não é ne-
nhuma homenagem aos fabfour
de Liverpool. Estes veículos sub-
marinos autónomos costumam ter
esta cor berrante, talvez porque as-
sim se distinguem logo na água
azul do oceano.

Na cor, o Medusa Deep Sea não
foge à regra. Mas no resto é um veí-
culo singular e um marco impor-
tante numa caminhada que se ini-
ciou em Portugal há pouco mais de
duas décadas na área da robótica e

dos veículos submarinos. Desen-
volvido no tempo recorde de 18

meses, este é o primeiro AUV (Au-
tonomous Underwater Vehicle)
construído por um consórcio na-
cional, e com capacidade para mer-
gulhar no oceano até três mil me-
tros de profundidade.

O consórcio, que foi liderado
pelo CEiiA- Centro de Engenharia
de Desenvolvimento de Produto,
sediado na região do Porto, definiu
e concebeu todo o projeto a nível
mecânico e de hidrodinâmica, pro-
duziu o corpo do veículo, definiu e

criou os sistemas de navegação e de
controlo, de energia e comunica-
ções. Os propulsores foram produ-
zidos porum parceiro norueguês, a

empresaArgus.
Aprova de fogo decorreu há dois

meses, entre 29 de maio e 5 de ju-
nho, numa missão ao largo de Peni-
che e frente ao cabo Espichei, no ca-
nhão submarino de Lisboa. E, mes-
mo com uma ou outra peripécia -
primeiro, uma família de pequenas
baleias pôs-se abrincar à volta do
navio, depois o tempo ficou mau, e
a equipa teve de ir para a zona do
canhão de Lisboa para finalizar os

testes -, os resultados não podiam
ser mais positivos.

"Correu tudo bem", conta satis-
feito António Pascoal, professor do
Instituto Superior Técnico (IST),
líder no Instituto de Sistemas e Ro-
bótica (ISR) do grupo de robótica
submarina que desenvolveu o "cé-
rebro" do Medusa Deep Sea. "Des-
ceu pela primeira vez a 1200 me-
tros de profundidade e validámos
os sistemas do veículo", sublinha o

investigador.
Da comunicação acústica ao sis-

tema de largada de lastro de emer-
gência, que nunca tinha sido testa-
do a esta profundidade, tudo fun-
cionou como devia. O corpo de dois
módulos do Meíftísaresistiubem à

pressão e os sistemas de navegação,
energia e propulsão também- mis-
são cumprida.

Agora segue-se uma nova etapa,
para "dar continuidade ao projeto",
sublinha António Pascoal. A ideia é
voltar a mergulhar o veículo a gran-
de profundidade - ele tem capaci-
dade para descer até aos três mil
metros -, mas já com um conjunto
alargado de sistemas de visão e sen-
sores acústicos, para se começar a
trabalhar. É esse, afinal, o objetivo:
fazer recolha de dados da geologia,
biologia, química e de outros parâ-
metros no fundo oceânico e cum-
prir missões científicas, que podem
ir do mapeamento do fundo mari-
nho a estudos oceanográficos, geo-
físicos ou até de arqueologia, em es-
tudos sobre naufrágios históricos.

"Eles vão precisar de robótica"
Chegar aqui, a este ponto de auto-
nomia, numa área tão exigente e
complexa, em que se contam pelos
dedos de uma só mão os países
com grandes meios e uma longa
tradição em mergulho no mar pro-
fundo, foi o resultado de uma ca-
minhada persistente, que durou
cerca de duas décadas. No caso do
Instituto Superior Técnico, esse

percurso começou pouco depois
de António Pascoal ali ter chegado,
ao Instituto de Sistemas e Robóti-
ca, em 1988.

"É uma história gira", reconhece
o professor e investigador do IST.

"Cheguei dos Estados Unidos,
onde tinha feito o doutoramento
em ciências do controlo, na Uni-
versidade do Minesota, e tinha tra-
balhado em SiliconValley, durante
um ano. Andava um bocado perdi-
do por aqui", ri-se. "E um dia o prof.
João Sentieiro [então o diretor do
Instituto de Sistemas e Robótica]
falou-me de uma conferência que
ia haver em Copenhaga, sobre
prospeção do fundo do mar. «Vão
de certeza precisar de robótica,
não queres lá ir?», desafiou-me".
António Pascoal aceitou. "Pensei,

'não percebo nada de coisas mari-
nhas', mas fui." E quando voltou, já
trazia uma colaboração num pro-
jeto europeu. "Foi assim que tudo
começou."

Em 1995 nasceu então o primei-
ro AUV civil europeu, o MARIUS,
que foi testado nesse mesmo em
ano em Sines, resultado de um pro-
jeto com parceiros franceses e di-
namarqueses, que foi liderado pelo
IST. Depois disso, as coisas nunca
mais pararam.

Logo a seguir, a Universidade dos

Açores, utilizadora natural destes
veículos para estudos marinhos,
tornou-se uma parceira regular
nesta caminhada e os projetos su-
cederam-se, com os "cérebros" dos
AUV a ganharem cada vez mais
destreza e funcionalidades, até que
surgiu o conceito da família Medu-
sa, veículos com um metro de com-
primento e 23 quilos cada, que fun-
cionam em cooperação, em grupos
de dois, três, quatro, e por aí fora,
como um único veículo, mas ame-
nores profundidades -"até 10, 15
metros", diz Luís Sebastião, enge-
nheiro e investigador do ISR, que
participou no desenvolvimento de
todos estes veículos, logo a partir de
1994. Foi ele, aliás, um dos que mais
força fez, em 2015, para que o Me-
dusa Deep Sea fosse para a frente,
quando surgiu a oportunidade de
concorrer a uma verba europeia.
"Achei que tínhamos pouco tempo
para fazer tudo bem", confessa An-
tónio Pascoal. Agora não podia es-
tar mais satisfeito. "Ainda bem que
avançámos", diz, a sorrir.



Uma première mundial
em ecografias do fundo

tum
pouco como as eco-

grafias. Enviam-se sinais
sonoros na direção do

fundo, depois detetam-se os
ecos e com isso consegue-se
perceber o tipo de materiais
que há no subsolo marinho.
Estas prospeções exigem um
navio à superfície, um sistema
de produção do som e um con-
junto de "antenas" para rece-
ber os ecos, que estão à super-
fície e vão sendo rebocadas
pelo navio. O grupo liderado
por António Pascoal no Insti-
tuto de Sistemas e Robótica,
no Instituto Superior Técnico
desenvolveu uma nova forma
de fazer isto, baseada nos seus
robôs Medusas, sem necessi-
dade de navio e com uma flexi-
bilidade de movimento que
não existia até agora. O siste-
ma foi testado com êxito em
Sines, há menos de um mês.
"Os geofísicos da equipa di-
zem que é uma premièrea.ní-
vel mundial", conta, satisfeito,
António Pascoal. "O aparelho
que gera o som está num robô

autónomo e em vez de antenas
rebocadas, há um conjunto de
medusas e outros veículos
com cabos mais pequenos

com as antenas, em que se

pode mudar a geometria e su-
bir e descer na água em rela-
ção ao fundo", resume.

> Medusa Deep Sea foi construído por um consorcio nacional,
constituído pelo CENA, o IST/ISR e Larsys, a Estrutura de
Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC),
o IMAR e o IPMA. A norueguesa Argus fez os propulsores

Vem aí o LOIC, o Lisbon
Ocean Inovation Center
Uma

das dificuldades

que sempre se colocou
em Portugal, no desen-

volvimento de novas tecnolo-
gias para o mar, é a da inexis-
tência de uma instituição -

-chapéu, com um espaço
próprio junto à água, e tam-
bém com a componente em-
presarial. "Sentimos muito
isso na pele", admite António
Pascoal. Essa lacuna pode
agora estar prestes a ser resol-
vida, pelo menos em parte,
com a criação de um novo
centro, o LOIC, ou Lisbon
Ocean Inovation Center.
É esse, pelo menos o objetivo
dos seus promotores. "Temos

um grande apoio da Câmara
Municipal de Lisboa e com
vários institutos, incluindo o

IST, as universidade de Lisboa
e Nova de Lisboa, e empresas
da zona de Lisboa, nomeada-
mente da aquacultura, esta-
mos a tentar colocar isso de
pé", explica António Pascoal.
A ideia, diz, "é contemplar
toda a cadeia de valor, desde a
investigação à tecnologia e ao
desenvolvimento, comercia-
lização e prestação de servi-
ços". Só assim, garante o pro-
fessor e investigador do IST,
"se pode viabilizar um centro
destes, para podermos dar
um novo ímpeto a esta área".

"Há poucos projetos
sobre a cooperação
de veículos na água"
Herdeiro do conhecimento ad-
quirido em duas décadas de pro-
jetos europeus, nacionais e inter-
nacionais, o "cérebro" do Medusa
Deep Sea foi desenvolvido pela
equipa que António Pascoal lidera
no Instituto de Sistemas e Robóti-
ca (ISR) , no Instituto Superior
Técnico (IST). Demonstradas as

suas potencialidades, chegou o

tempo das missões científicas, diz
o investigador



Como nasceu a família Medusa?
Nasceu com a nossa participação
num projeto europeu que era lide-
rado por uma universidade alemã
e que, a nível mundial, foi o primei-
ro que abordou o problema da
cooperação entre robôs e huma-
nos na água, por exemplo, para au-
xiliar mergulhadores em tarefas
dentro de água. Nessa altura, por
volta de 2013, os Medusas anda-
vam só à superfície.
Essa tecnologia evoluiu muito ao
longo destes anos.
No início era muito claro que era
era preciso haver um corpo à su-
perfície para comunicar com a
equipa em terra, e o veículo poder
ter informação da sua própria lo-
calização, através de GPS. Por ou-
tro lado, tinha de haver um corpo
submerso para fazer a comunica-
ção com o mergulhador, que de-
baixo de água tem de ser toda feita
por via acústica, porque ali a radia-
ção eletromagnética não se propa-
ga . Isso correu muito bem. E de-
pois houve um outro projeto euro-
peu, que terminou este ano, em
janeiro, e aí já com os robôs debai-
xo de água a interagir diretamente
com os mergulhadores. Os veícu-
los tanto podem estar a à superfície
como mergulhar, funcionando em
conjunto. Foi aí que desenvolve-
mos este know-howtodo, que uti-
lizámos depois no Medusa Deep
Sea. A ideia-base assentava em

grupos de veículos robóticos para

António Pascoal lidera a
equipa do Instituto Superior

Técnico, no ISR

missões no mar. Pode estar um à
superfície, outros debaixo de água,
foi um projeto muito marcante.
Porquê?
Sobretudo porque não existem
muitos projetos a nível mundial
que abordem este problema da
cooperação de muitos veículos na
água, projetados para fazer coisas
úteis. Há uma divisão de funções:
uns são muito bons a navegar, ou-
tros são bons com aparte acústica,
outros com a visão e as imagens e

eles têm de se entender uns com os
outros para se colocarem na me-
lhor configuração e recrutarem as

respetivas capacidades.
Como é que eles se entendem so-
zinhos, entre si?

Vamos imaginar uma missão sim-
ples em que participam quatro de-
les. Dá-se-lhes instruções para se
manterem a um metro do fundo,

lado a lado, e para tirarem fotogra-
fias de modo a haver uma certa so-
breposição para depois se fazer o
levantamento do fundo. Dá-se-
lhes o plano da missão e eles exe-
cutam-na de forma autónoma.
Mas isto não é telecomandado,
nem há cordões umbilicais. Eles
são autónomos, falam uns com os
outro de modo a irem lado a lado e
essa comunicação é toda acústica.
Por isso dizem que os Medusas
têm os seus próprios "cérebros".
Dentro do veículo há vários com-
ponentes, a parte de propulsão, a

parte da energia e depois a parte do
cérebro, entre aspas, que é no fun-
do o computador que executa a
missão e controla o veículo de for-
ma autónoma, e que fomos nós

que desenvolvemos.
O Medusa Deep Sea é a materiali-
zação de uma caminhada?
É isso. Agora a ênfase tem de ser em
missões. Os cientistas não querem
saber se os robôs dão pulos debai-
xo de água. Querem que eles reco-
lham dados úteis.

"Estes veículos não
são telecomandados,
nem há cordões
umbilicais. Eles são
autónomos e
comunicam entre si

por via acústica"


