
I ndústria, academia e governo es-
tão logrando, juntos, manter o

passo tecnológico no ritmo das no-
vas e importantes descobertas de re-
servas de petróleo e gás no Brasil,
80% das quais ocorrem em águas ul-
traprofundas (mais do que 2 mil me-
tros). Detentor de avançadas tecno-
logias para plataformas de prospec-
ção e produção, o país possui agora
também o mais profundo laboratório
de ensaios oceânicos do mundo.
Com 40 metros de comprimento, 30
metros de largura e 15 metros de
profundidade – além de 10 metros
adicionais em seu poço central –, o
LabOceano, inaugurado em abril, pe-
lo presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va e pela governadora Rosinha Ga-
rotinho no Centro Tecnológico da 
Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, su-
pera em possibilidades de ensaios
hidrodinâmicos as outras duas insta-
lações comparáveis que existem no
mundo – o norueguês Marintek, com
10 metros de profundidade, e o ho-
landês Marin, com 10,5 metros. 

Concebido pela Coppe/UFRJ e
construído com recursos oriundos
dos royalties do petróleo, repassa-
dos pelo Ministério da Ciência e da
Tecnologia, bem como da FAPERJ,
o laboratório oceânico é capaz de
reproduzir, de forma realista, as
mais diversas situações ambientais
em alto-mar por meio de um siste-
ma monitorado por computadores
com batedores de ondas, ventila-
dores e bombas hidráulicas. 

Antes de sair da terra para o
mar, navios e plataformas precisam
passar por elaborados testes de de-
sempenho estrutural e eficiência o-
peracional. O “oceano” da Coppe
pode simular uma enorme varieda-
de de condições adversas – ondas
multidirecionais com intervalos de
0,5 a 5 segundos, em escala de até
1:100, simulam maremotos com
ondas de até 50 metros de altura.
Ventiladores instalados próximos
ao espelho d’água submetem os mo-
delos de plataformas a ventos de
12 metros por segundo, proporcio-

nalmente equivalentes a furacões
de 50 quilômetros por hora. Pro-
tótipos robotizados submersíveis
terão sua resistência testada em cor-
rentes marítimas semelhantes às
que ocorrem em lâminas d’água 
superiores a 2 mil metros de pro-
fundidade, geradas experimental-
mente nas seis galerias submersas
do LabOceano. Através de janelas
situadas em uma das paredes do
tanque, é possível observar a olho
nu o que acontece com as maque-
tes, enquanto softwares especial-
mente desenvolvidos calculam o
estresse a que são submetidos os
materiais, simulando possíveis ope-
rações submarinas em cenários de
fenômenos oceânicos não previstos. 

O novo laboratório amplia a ca-
pacidade brasileira de responder
aos desafios tecnológicos da indús-
tria naval e do setor offshore – or-
gulha-se o coordenador executivo
do LabOceano, Carlos Antonio Levi
da Conceição, um dos cinco profes-
sores do grupo de Hidrodinâmica
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da Coppe que formam o comitê ges-
tor do projeto.

Desde os tempos de estudante,
na década de 70, quando a Petro-
bras descobria os primeiros campos
importantes de petróleo e gás no
mar, Levi era um entusiasta da
idéia de se construir um laboratório
oceânico no Brasil. O sonho, no en-
tanto, só pôde sair da prancheta
com a desregulamentação do setor
de petróleo e a criação do CT-Petro,
o fundo setorial do Ministério da
Ciência e Tecnologia. A construção
do tanque, instalado num prédio
amarelo com altura equivalente a
seis andares às margens da baía de
Guanabara, custou pouco mais de
R$ 16 milhões, sendo R$ 15 mi-
lhões provenientes dos royalties do
petróleo por intermédio do Fundo
CT-Petro, repassados pela Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (Fi-
nep), e R$ 1 milhão do governo do
estado do Rio de Janeiro, por inter-
médio da FAPERJ. 

O principal cliente do novo la-
boratório é a Petrobras, que se en-
volveu com o projeto desde o início,
indicando os requisitos técnicos
para responder à sua demanda es-
pecífica de testes. A empresa deve-
rá ocupar o tanque praticamente
um terço do tempo disponível. O
seu Centro de Pesquisas (Cenpes),
onde são desenvolvidos os novos
equipamentos, fica a menos de 200
metros de distância. À vantagem

operacional, alia-se a economia de
divisas: testes nos tanques euro-
peus custam entre US$ 15 mil e
US$ 20 mil e significam necessi-
dade de agendamento prévio e de
deslocamento de equipes, limitan-
do o número de ensaios possíveis.
Segundo o gerente de métodos
científicos do Cenpes, Álvaro Maia,
só nos próximos dois anos está
prevista a construção de três cascos
novos para águas ultraprofundas.

Outra utilidade do tanque será
testar a possibilidade de transfor-
mar estruturas antigas de platafor-
mas obsoletas em “atratores de pei-
xe” – espécie de fazendas marinhas
onde, em regiões oceânicas, seja
concentrada a vida marinha para
facilitar a pesca. Estudando a ma-
neira como as ondas se propagam
no meio do oceano, os cientistas
serão capazes de descobrir a me-
lhor forma de reciclar as platafor-
mas abandonadas.

Mais do que o lucro empresarial,
o modelo de gestão proposto privile-
gia o treinamento e a capacitação de
alunos e profissionais ligados ao se-
tor de engenharia. O conceito é dar
prioridade à inserção acadêmica, as-
segurando a sustentação financeira
por meio da prestação de serviços.

“Um empreendimento como o
LabOceano pode ser estratégico pa-
ra o Brasil e demonstra que inves-
timentos na infra-estrutura para
pesquisa formam recursos huma-
nos de alta qualidade, garantindo
importantes ganhos de competiti-
vidade”, diz o coordenador geral
do LabOceano, Segen Estefen, pro-
fessor do Programa de Engenharia
Oceânica da Coppe. Estefen alerta
para a necessidade de garantir con-
tinuidade ao fundo setorial CT-Petro
a fim de assegurar a manutenção de
projetos como esse.

A inauguração do LabOceano
da Coppe marcou também o início
das atividades do Parque Tecnoló-

gico do Rio de Janeiro, projetado
para ser um pólo de desenvolvimen-
to econômico e de conhecimento,
que reunirá mais de 200 empresas e
laboratórios de tecnologia de ponta,
a maior parte voltada para os se-
tores de petróleo, energia, telecomu-
nicações, informática e meio am-
biente. Espalhados por uma ampla
área de 350 mil metros quadrados,
esses empreendimentos deverão ge-
rar 4 mil empregos na fronteira en-
tre academia e setor produtivo.

“O objetivo é transformar resul-
tados de pesquisas em empreendi-
mentos inovadores, gerar empregos
de alto valor agregado e modernizar
a economia”, afirma o diretor do
parque, Mauricio Guedes.

Kristina Michahelles

Apoio FAPERJ
Título | Implementação do projeto 
de instalação do sistema gerador de corrente 
do tanque oceânico
Modalidade | Convênio 
Ano | 2001 Valor | R$ 1 milhão

Título | Capacitação Tecnológica para 
a Indústria Naval
Modalidade | Auxílio à pesquisa – APQ1
Ano | 2002 Valor | R$ 443.640
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O PRESIDENTE LULA E A GOVERNADORA ROSINHA

NA INAUGURAÇÃO DO LABOCEANO, QUE É CAPAZ

DE REPRODUZIR SITUAÇÕES AMBIENTAIS QUE

OCORREM A 2 MIL METROS DE PROFUNDIDADE

FO
TO

S
 S

O
M

A
FO

TO
 /

 M
A

R
C

U
S

 A
LM

E
ID

A


