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USV Tupan é uma embarcação autônoma multi-propósito projetada e construída no Brasil 
para operar em ambiente offshore. Fabricada em alumínio naval e projetada de acordo com o 
MASS guideline Rev3, as normas inglesas que foram referência para as regras que estão em 
fase de publicação pela Marinha do Brasil (DPC).  
 
Os equipamentos instalados para coleta de dados do cliente (payload) possuem um rack dedi-
cado, protegido mecanicamente contra vibrações. Para serviços que utilizam diversos equipa-
mentos eletrônicos, a potência elétrica disponível é de até 1 kW, podendo ser fornecida em 
corrente contínua (48V) ou alternada (220V). 
 
O moonpool é uma área protegida e mais estável localizada próximo ao centro da embarcação 

e destinada aos sensores que necessitam acesso ao mar, em geral submersos, como sonares. 
 
A câmera utilizada para serviços portuários (como vigilância) também será instalada no 
moonpool da embarcação. A estabilização da câmera garante que a captura das imagens pos-

suam nitidez e resolução suficientes para leitura dos dados tanto por inspetores treinados 
quanto pelo software dedicado da TideWise, o WiseControl®.  
 
Também é possível instalar equipamentos no mastro (câmeras, sensores atmosféricos e an-
tenas), no convés (como plataforma de pouso para drone) e na popa da embarcação (como 
LARS - launch and recovery system para AUVs e ROVs). 
 
Computadores e outros equipamentos de controle são sensíveis ao ambiente marítimo e 
necessários para operar os sensores e controlar os equipamentos instalados no exterior. Sen-
do assim, ficam localizados na parte interna da embarcação, num compartimento dedicado na 
proa com volume suficiente para a instalação de racks de 19’’ com 10U de capacidade. 
 
A forma de instalação dos equipamentos no moonpool e a fixação de racks no interior da em-
barcação foram projetadas para permitir a troca rápida e fácil do pacote de sensores 
necessários para diferentes serviços. 
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APLICAÇÕES 
 

 Portos, Energia e Offshore 

 
O USV Tupan é capaz de integrar os sensores mais avançados do mercado. O revolu-

cionário sistema anti-roll garante a confiabilidade dos dados gerados, podendo realizar 
o mapeamento 3D total do fundo do mar de até 800 m de profundidade utilizando um 
sonar multifeixe (Multibeam Echosounder). Também pode ser equipado com USBL, 
subbottom profilers e outros sensores que coletam dados meteoceanográficos com alta 

densidade espacial e temporal. 
 
Com informações suficientes e confiáveis sobre a natureza do fundo do mar, o USV 
Tupan pode: 

 
o Auxiliar no levantamento de um parque eólico para permitir um projeto seguro e 

econômico, bem como sua instalação e manutenção; 
o Realizar inspeção e monitoramento de precisão de obras de engenharia offshore 

(como construção de quebra-mares, portos, cais, berços, engorda de praia, plata-
formas etc); 

o Realizar calibração de LBL (Long Baseline); 
o Rastrear ROVs e AUVs utilizando USBL (Ultra Short Baseline); 
o Monitorar o assentamento de dutos submarinos; 
o Inspeção de casco; 
o Inspeções sob demanda após tempestades ou outros desastres; 
o Pesquisas contínuas para garantir hidrovias navegáveis. 

 
Além desses serviços, o USV Tupan pode realizar o transporte de pequenas cargas de 
até 150 kg entre unidades offshore separadas por mais de 15 km (além do horizonte) 
numa velocidade de até 6,5 nós. 
 
Seu sistema propulsivo diesel-elétrico garante máxima eficiência energética permitindo 
que o veículo opere por até 7 dias sem reabastecimento, diminuindo a janela operacio-
nal.  
 

 Soluções ambientais 

O USV Tupan pode ser integrado a um conjunto completo de sensores para a coleta de 

dados ambientais, tais como: 

o Medição da qualidade do ar e da água; 
o Amostragem de água e monitoramento da qualidade da água em tempo real, de 

acordo com uma rota ou área predefinida; 
o Direção e velocidade de ventos e correntes; 
o CO2; 

o Amplitude de ondas. 

Também pode ser pode ser integrado a um veículo aéreo não tripulado, formando um 
sistema autônomo capaz de detectar óleo na superfície do mar. O sistema integrado 
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usa dados visuais para identificar a presença de óleo e também coleta dados meteoce-

anográficos para alimentar um modelo de dispersão de óleo. 

Operações de reparação ou monitoramento de ambientes de alta periculosidade, de 
clima hostil ou em ambientes marinhos sensíveis (como estuários de rios, manguezais e 
arrecifes) podem ser feitas de maneira mais rápida e segura com a utilização de embar-

cações autônomas operadas remotamente. 

Além disso, a TideWise está desenvolvendo um Pacote Ambiental que permita: 

o Detectar o derramamento de óleo; 
o Analisar a quantidade de óleo derramada;   
o Conter e recolher o óleo. 

Todas essas etapas serão realizadas com uma embarcação autônoma operada remo-
tamente, o que garante a rapidez na resposta, minimizando o impacto ambiental, a re-
dução de custos no projeto e redução de erros humanos, responsável por 75% a 96% 
dos acidentes. 

 

 Defesa e Segurança 

A utilização do USV Tupan permite que os serviços abaixo sejam realizados 24 horas 
por dia em uma área especificada, sem os riscos ou custos adicionais geralmente asso-

ciados a uma embarcação tripulada: 

o AIS Gateway; 
o Vigilância e segurança de estruturas portuárias; 
o Monitoramento do tráfego aquaviário; 
o Detecção de ameaças e ações responsivas de segurança; 

o Inspeção e monitoramento de navios e portos.  

 
POR QUE O USV TUPAN É A MELHOR SOLUÇÃO? 
 

Multimissão: O USV Tupan pode operar em condições meteorológicas adversas e em ambien-
tes aquáticos variados. Pode realizar múltiplas missões em uma única viagem, pois tem capa-

cidade para carregar diversos sensores. 

Custo mais baixo: A utilização do USV Tupan economiza em grande parte nos custos de mão 

de obra e de combustível, bem como nas despesas dos funcionários, já que não há necessida-
de de tripulação a bordo. 

Qualidade de Dados: O USV Tupan pode cumprir uma rota e replicar o caminho com maior 

precisão. Possui um sistema estabilizador que melhora a performance de sonares, contribuindo 

para a qualidade dos dados coletados. 
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Eficiência: O USV Tupan consome menos combustível e é mais fácil de transportar do que 

uma embarcação convencional. Por não ter tripulação, pode operar por mais tempo. 

Segurança: Por não ter tripulação a bordo, o levantamento hidrográfico pode ser realizado em 

locais de difícil acesso, de clima hostil ou em ambientes marinhos sensíveis. 

Comunicação: A comunicação é feita por até 18 km por link de rádio, 4G ou satélite, e permite 

que o operador veja resultados de dados precisos em tempo real. 
 
 
 

 
 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

Comprimento total 4.92 m 

Boca (largura) 1.78 m 

Altura 3.34 m (com mastro montado) 

Calado 0.6 m 

Dimensões do moonpool 560 x 580 x 1350 mm 

Deslocamento 1300 kg, carregado 

Propulsão Elétrica, dois propulsores de 4.5 kW cada 

Governabilidade 
Totalmente redundante,  
propulsão diferencial + dois lemes 

Faixa de velocidade 0 - 6.5 nós 

Autonomia Até 7 dias sem reabastecer 

Estados de mar operacionais (Escala Beaufort) Operacional: 5 | Suportável: 8 

Potência Gerador de imã permanente de 9 kW 

Potência disponível para payload Até 1 kW 

Comunicações 
Até 18 km por link de rádio (opções de 4G, satéli-
te e Wi-Fi) 

Controlador remoto WiseHelm 

Software WiseControl® 

Transporte Berço para transporte rodoviário | Container 20’ 

Içamento Ponto de içamento 


