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/  PORTUGAL FAZ BEM

UM LABORATÓRIO
NO MAR 

O navio Mar Profundo permitirá testar tecnologia relacionada 
com a Economia do Mar, como os ROVs. É o único do género 

em Portugal e um dos poucos na Europa
Texto: Sara Sá  Fotos: D.R.

T al como um laboratório de Biolo-

gia precisa de um microscópio, 

também o estudo dos oceanos 

necessita de um navio exclusivamente 

dedicado ao teste das tecnologias usa-

das na investigação. Portugal não tinha, 

até agora, nenhuma embarcação com 

estas características. Sempre que era 

preciso testar e validar equipamen-

to, como os ROV (sigla em inglês para 

Veículos Operados Remotamente), a 

tecnologia e os cientistas tinham de 

‘apanhar boleia’ de navios da Marinha 

ou do IPMA, vocacionados para outro 

tipo de operações, o que acabava por, 

inevitavelmente, encarecer o trabalho 

de investigação. 

A partir deste mês, os cientistas 

portugueses passam a contar com o 

navio Mar Profundo para testar todas 

as tecnologias necessárias ao estudo do 

mar, no contexto da eterna promessa 

de dinamização da dita Economia do 

Mar e do TEC4SEA, infraestrutura de 

investigação incluída no Roteiro Nacio-

nal de Infraestruturas de Investigação 

de Interesse Estratégico (RNIE). 

Eduardo Silva, do Centro de Robóti-

ca e Sistemas Autónomos do Instituto 

de Engenharia de Sistemas e Compu-
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 B.I. 
DO MAR 

PROFUNDO
AUTONOMIA

3 
DIAS 

ALCANCE

60 
MILHAS DA COSTA 

CAPACIDADE

12 
PESSOAS

(TRIPULAÇÃO MAIS CIENTISTAS)

COMPRIMENTO

19 
METROS 

CUSTO

869 
MIL EUROS

tadores, Tecnologia e Ciência (INESC 

TEC) e professor no Instituto de Enge-

nharia do Porto, é praticamente o pai 

deste projeto, ao coordenar o caderno 

de encargos com as especificações da 

embarcação, concebida de raiz pela 

NAUTIBER – Estaleiros Navais do Gua-

diana. “O lançamento ao mar é o ponto 

alto do projeto, mas os testes ainda não 

terminaram”, observa, na véspera da 

cerimónia que aconteceu em Vila Real 

de Santo António, a 21 de abril. Nos dois 

meses seguintes, serão feitos os testes 

na água – flutuação, motores – após os 

quais o Mar Profundo rumará a norte, 

para a partir do Porto iniciar a atividade. 

SEMPRE DENTRO DA ZEE
Especialmente equipada para apoiar a 

investigação multidisciplinar no mar, 

esta embarcação, única em Portugal, 

permitirá o acesso rápido ao mar pro-

fundo, reduzindo os custos tradicionais 

deste tipo de missões. Serão testados, 

por exemplo, robôs de exploração do 

mar profundo que até agora não saíram 

do laboratório, landers marítimos, AUVs 

(veículos submarinos autónomos) ou 

sensores acústicos. Um projeto e uma 

necessidade já antigos e que poderá be-

neficiar não só a comunidade científica 

nacional, mas de toda a Europa. Até 

porque não há muitos países com uma 

embarcação com estas especificidades. 

“Este navio permitirá deslocar para os 

diversos locais de operações no mar as 

competências humanas multidiscipli-

nares e a capacidade laboratorial e logís-

tica que até agora, e de forma autónoma, 

a TEC4SEA apenas possuía em terra. A 

embarcação abre um novo conjunto 

de possibilidades para o ecossistema 

científico e económico, reposicionan-

do Portugal neste quadro”, afirma em 

comunicado emitido por ocasião do 

lançamento, José Manuel Mendonça, 

Presidente do INESC TEC. 

Não se trata, portanto, de um navio 

oceanográfico, destinado à exploração 

dos mares, mas antes de um equipa-

mento que permitirá testar a tecnologia 

que poderá, eventualmente, seguir a 

bordo destes navios. “É dirigido aos 

tecnólogos, não aos biólogos”, sublinha 

o investigador. 

Com autonomia de três dias e capa-

cidade de operação até 60 milhas da 

costa, a embarcação não sairá da Zona 

Económica Exclusiva nacional. O que 

também não será preciso. “Em Portugal 

atingimos rapidamente uma elevada 

profundidade, pelo que conseguire-

mos chegar aos quatro quilómetros”, 

nota Eduardo Silva. Por uma paixão 

concretizada. 

O investigador do INESC TEC, 
Eduardo Silva, ajudou a definir 
as característica do navio, que 

deixará o Algarve para rumar 
a norte daqui a dois meses

O navio Mar Profundo está 
integrado na infraestrutura 
de investigação TEC4SEA


