
 
 

  Projeto OCEANIC  
 

Desenvolvimento de revestimentos de proteção com baixo impacte ambiental para 

dispositivos e estruturas instaladas no meio marinho 

O projeto OCEANIC recebeu financiamento no âmbito do concurso OCEANERA-NET de 

2014, num total de 1.064.000 Euros. A OCEANERA-NET é uma rede Europeia de 

programas de Investigação e Inovação Europeus no domínio da energia dos oceanos. 

Em Portugal a FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia é a agência nacional que 

apoia financeiramente os parceiros Portugueses. 

O projeto OCEANIC pretende desenvolver revestimentos de proteção para dispositivos 

de energias renováveis oceânicas com o objetivo de aumentar a sua fiabilidade e o seu 

tempo de vida. Para alcançar este propósito, será utilizada uma nova técnica 

emergente do sector dos transportes marítimos que evita a incrustação de organismos 

marinhos através da emissão vestigial de biocida orgânico (TSP). O projeto OCEANIC 

pretende fundir esta nova técnica anti-incrustação com uma técnica anti-corrosão já 

estabelecida no mercado, o revestimento de alumínio de pulverização térmica (TSA). 

Através desta fusão pretende-se alcançar um sistema de proteção único que permita 

obter proteção a longo prazo contra a colonização e corrosão. Este revestimento será 

designado por TSA-TSP ou simplesmente revestimento OCEANIC. 

Este projeto terá um impacto Transacional e Transectorial apoiando os diferentes tipos 

de tecnologia e infraestruturas de energia dos oceanos para que o sector consiga 

aumentar a sua fiabilidade e o período de vida útil dos seus materiais. 

Objetivos do projeto: 

O principal objetivo deste projeto é alcançar um revestimento anti-corrosão e anti-

incrustação com um período de vida superior a 10 anos de forma económica e 

ambientalmente sustentável. Paralelamente pretende-se monitorizar e mapear as 

diferentes pressões provocadas pela colonização e os seus potenciais efeitos 

corrosivos em diferentes locais de teste Europeus, através de uma revisão bibliográfica 

e da criação de uma base de dados, a partir da informação recolhida durante o 

trabalho de campo do projeto. 

O WavEC - Centro de Energia Offshore tem como principais tarefas levar a cabo a 

caracterização de base e a monitorização das comunidades marinhas que colonizam os 

dispositivos de energias renováveis marinhas em locais de teste de energias renováveis 

marinhas na União Europeia. O WavEC irá recolher dados em diferentes áreas 



geográficas e ao longo de um gradiente de profundidade para identificar 

criteriosamente quais as principais espécies que poderão colonizar e promover a 

corrosão das superfícies e assim compreender melhor quais os problemas que poderão 

advir da incrustação de diferentes espécies marinhas. A eficiência dos diferentes 

revestimentos desenvolvidos será avaliada e os resultados obtidos serão comparados 

entre si e com os resultados obtidos sem qualquer revestimento para identificar qual o 

revestimento mais eficiente. 

Para mais informações sobre o projecto OCEANIC consulte a página web: 

http://oceanic-project.eu. 

Este projecto é apoiado pela SWEA, SPRI (EVE5), CDTI e FCT através de 

OCEANERA-NET (Ocean Energy European Research Area Network) sob a 

referência OCEANERA/0005/2014. 

 

 

 www.oceaneranet.eu 

O projecto OCEANIC inclui os seguintes parceiros: 

 SP (Coordinator) 

 WavEC – Centro de Energia Offshore 

 CorPower OceanAB  

 Azterlan-IK4  

 Gaiker-IK4  

 Repol 

 Skandivavisk Ytförädling AB  

 Recubrimientos Mikra  

 

 
Sobre o WavEC: 

O WavEC, Offshore Renewables é uma associação privada sem fins lucrativos, criada em 2003 para 
desenvolver a sua atividade segundo três eixos: a investigação aplicada, a consultoria e atividades pró-
bono, nomeadamente a disseminação e promoção das oportunidades associadas ao desenvolvimento 
precoce da energia renovável marinha no País, junto de empresas, administração pública e público em 
geral e também a formação de jovens no âmbito de estágios curriculares e formação avançada, 
incluindo teses de mestrado e doutoramento. WavEC presta serviços de consultadoria nas seguintes 
cinco áreas temáticas: Monitorização e Tecnologia, Modelação Numérica, Economia e Indústria, 
Ambiente Marinho e Políticas Públicas. Website: www.wavec.org 
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