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As operações subaquáticas (em mar aberto, rios ou minas submersas) são realizadas por
sistemas dedicados e na sua maior parte recorrendo à utilização de ROVs (veículos operados
remotamente) ou AUV?s (veículos autónomos submarinos) operados a partir de um navio ou
uma base de apoio.
São utilizados em uma grande variedade de tarefas, tais como a montagem de equipamento
e manutenção no sector offshore do O&G (Oil and Gas), inspecção de gasodutos,
observatórios subaquáticos, produção de energia, na extracção mineira em galerias
submersas ou no oceano profundo, bem como a recolha de informações para uma vasta gama
de actividades de elevado valor económico.
O movimento na coluna de água, descida e subida, são tipicamente realizados por controlo
de flutuabilidade ou motorização eléctrica com hélices, com recurso a movimentos localizados
(tais como pairando e manobras rápidas) quando necessário. Os requisitos de capacidade de
carga útil, de baixo consumo energético e profundidade elevada, são de extrema exigência.
O objectivo primário do projecto visa desenvolver sistemas híbridos de lastro variável (usando
o conceito de movimento de óleo para o bombeamento da água) por forma a estender a gama
de operações possíveis de serem realizadas em ambientes de elevadas pressões externas,
reduzindo a energia consumida, maximizando a capacidade de carga útil e de controlo fino
em ambientes confinados como a extracção em minas de elevados níveis freáticos. Este tipo
de sistema pode ser utilizado em vários tipos de veículos submarinos, bem como, no
transporte de materiais ou ferramentas, em mar aberto ou outros ambientes de água doce.
O conceito proposto no presente projecto consiste num sistema de variação de lastro flexível
para aplicações submarinas com capacidades avançadas de controlo. Este sistema consiste
num componente que permite variar a flutuabilidade de uma vasta gama de veículos e
sistemas para operação em meio oceânico, em diferentes profundidades até aos 4000m.

