
 

Finalizada com êxito missão de monitorização oceanográfica com 

veículo autónomo entre os Açores e as Canárias 
Um veículo de superfície autónomo (tipo WaveGlider) equipado com uma série de sensores 

meteorológicos e oceanográficos conseguiu concluir com êxito uma missão entre as ilhas de 

Faial (Açores) e Gran Canaria (Canárias, Espanha) no âmbito do projeto iFADO (Innovation 

in the Framework of the Atlantic Deep Ocean; http://www.ifado.eu). Este projeto europeu é 

cofinanciado pelo programa INTERREG Espaço Atlântico e decorrerá até maio de 2022.  

O WaveGlider, pertencente à PLOCAN – Plataforma Oceánica de Canarias (Espanha), 

percorreu cerca de 2000 km, tendo sido recolhido no passado dia 9 de janeiro de 2020, após 57 

dias de navegação. Durante o seu percurso obteve variáveis meteorológicas e oceanográficas, 

incluindo sinais acústicos de cetáceos de interesse na área de operação, através da utilização de 

um sistema monitorização acústica passiva incorporado por uma equipa da Universidade do 

Algarve. A instalação deste sistema acústico realizou-se no âmbito de colaboração entre os 

projetos europeus iFADO e JONAS (Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic Seas). 

A posição do veículo, rota percorrida e dados científicos recolhidos foram acedidos em tempo 

quase real através do sítio http://obsplatforms.plocan.eu/vehicle/USV/71/. Esta missão trata-se 

da mais ambiciosa do projeto em termos de distância percorrida, e a sua rota foi otimizada 

utilizando previsões de correntes marinhas fornecidas pelo Instituto Superior Técnico.   

Nas mesmas datas foi lançado ao largo do Porto da Horta (Faial) outro veículo da tipologia 

Slocum e propriedade do Marine Institute (Irlanda). Este planador realiza perfis verticais e 

atinge profundidades próximas dos 1.000 m, recolhendo vários dados oceanográficos (por 

exemplo condutividade, temperatura, profundidade, fluorescência, turbidez e oxigénio 

dissolvido). O seu lançamento realizou-se a partir do RV Águas Vivas e vários investigadores 

tiveram a oportunidade de assistir a esta operação a partir do navio RV Arquipélago. Após 15 

dias no mar, o planador foi recuperado ao largo da ilha do Faial, tendo percorrido mais de 250 

km e realizado mais de 40 mergulhos profundos, tendo completado com sucesso sua missão. 

De acordo com o Dr. Tomasz Dabrowski, investigador do Marine Institute, o planador 

“equipado com uma ampla variedade de sensores, recolheu informações sobre temperatura, 

salinidade e correntes do oceano, transmitindo essas informações para a costa através de 

comunicações por satélite. O planador é, assim, capaz de fornecer dados em tempo real e 

fornecer uma melhor avaliação e entendimento do nosso ambiente marítimo”.  

Estas missões de monitorização foram realizadas no âmbito da 5ª Reunião de Consórcio do 

projeto iFADO, realizada na Horta (Faial) e organizada localmente pelo Fundo Regional para 

a Ciência e Tecnologia (FRCT). Alem do valor intrínseco dos dados obtidos que serviram para 

avaliar o estado das águas, pretende-se por meio destas missões demonstrar a capacidade de se 

monitorizarem as águas da Macaronésia (Açores, Madeira e Canárias) com tecnologias 

emergentes e valorizar a cooperação internacional para se obter uma monitorização efetiva da 

região Atlântica Europeia. A realização das missões acima descritas contou com a participação 

de equipas portuguesas, espanholas e irlandesas. Ambas as missões tiveram a contribuição de 

diversas entidades dos Açores, as quais estiveram envolvidas durante o planeamento, 

comunicação e realização desta atividade. Nesse sentido, a equipa do projeto iFADO agradece 

a colaboração do IMAR – Instituto do Mar, Observatório do Mar dos Açores, Portos dos Açores 

S.A. e Capitania do Porto da Horta. 

http://www.ifado.eu/
http://obsplatforms.plocan.eu/vehicle/USV/71/


 
Como parte do mesmo projeto, estão a ser planeadas futuras missões de monitorização durante 

o ano 2020. Uma das missões já se encontra a decorrer, correspondendo a um veículo SeaGlider 

da PLOCAN que se encontra a monitorizar parâmetro físico-químicos entre as águas do 

continente e o arquipélago das Canárias. Esta missão, iniciada no passado dia 7 de fevereiro, 

conta com a colaboração do Instituto Hidrográfico (IH), encontra-se atualmente nas águas da 

Madeira e os seus dados podem ser consultados em 

http://obsplatforms.plocan.eu/vehicle/mission/82/. 

Informação adicional sobre os lançamentos 
O Governo Regional dos Açores, através do Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia 

(FRCT), em colaboração com a Universidade dos Açores, acolheu o início de duas missões 

científicas de cooperação transnacional, através do lançamento de dois veículos autónomos ao 

largo da Horta. Estes aparelhos, denominados por planadores (gliders) correspondem a 

instrumentos equipados com uma série de sensores meteorológicos e oceanográficos, para fins 

de monitorização oceanográfica. 

É importante referir que na véspera do lançamento do planador Slocum, este veículo foi exibido 

ao público no Terminal Marítimo do Porto da Horta. Esta atividade foi bastante entusiasmante 

para alunos de uma escola da Horta, os quais tiveram a oportunidade de interagir com os 

membros da equipa do projeto iFADO, além de assistir a vários vídeos sobre operações e 

missões de planadores. Finalmente, e para alegria dos alunos, eles foram autorizados a deixar 

mensagens escritas no planador. 

Informações adicionais sobre o projeto: 
O projeto iFADO é cofinanciado pelo programa europeu INTERREG Espaço Atlântico (refª 

EAPA_165/2016), no âmbito da prioridade 1 "Inovação e Competitividade". Composto por 12 

parceiros de cinco países, o consórcio reforçará a transferência de resultados de inovação, tendo 

em vista a facilitação do surgimento de novos produtos, serviços e processos. O projeto tem 

uma duração prevista de 54 meses (novembro’2017 a maio’2022) e um orçamento total de 3,6 

milhões de euros. O consórcio é liderado pelo Instituto Superior Técnico, incluindo ainda 

outros quatro parceiros de Portugal (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 

Universidade da Madeira, Fundo Regional para a Ciência e a Tecnologia e Instituto Português 

do Mar e da Atmosfera), de Espanha (Instituto Español de Oceanografía e Plataforma Oceánica 

de Canarias), França (NOVELTIS e Pole Mer Bretagne Atlantique), do Reino Unido 

(Plymouth Marine Laboratory e Natural Environment Research) e da Irlanda (Marine Institute) 

O projeto pretende combinar a monitorização marinha tradicional com tecnologias de ponta, 

nomeadamente deteção remota, modelação numérica e plataformas emergentes de observação 

autónomas (por exemplo, veículos autónomos e boias oceânicas), para demonstrar a sua 

aplicação em produtos inovadores com impacto na implementação da Diretiva-Quadro da 

Estratégia Marinha (DQEM). 
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Imagem do WaveGlider durante a sua recuperação no passado 9 de Janeiro de 2020 a frente da 

costa de Gran Canaria. (Fonte: PLOCAN) 

 

 



 

 

Planador Slocum preparado para o seu lançamento no porto de Horta (Faial) (Fonte: Luís Sebastião – 

IST/ISR-Lisboa") 



 

 

Planador Slocum durante o seu lançamento na costa sul da Ilha do Faial no 23 de Outubro de 2019 

(Fonte: Luís Sebastião – IST/ISR-Lisboa") 

 


