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TÓPICOS 



• CT & I, Defesa e 
Recursos 
Naturais; 

 
• Expandir 

conhecimento 
em ciências do 
mar, pesquisas e 
comunidade; 

 
• Caracterizar os 

Recursos 
Naturais e Áreas 
Protegidas; 

 
• Desenvolver 

tecnologia 
marinha; 

 
• Ampliar 

cooperação 
internacional. 

Interesses Estratégicos do Brasil nos oceanos 



O IODP é o maior programa internacional de pesquisa no mar, apoiado 
por 24 países, com foco em estudos sobre a natureza e dinâmica da 
Terra. Para isto, o programa usa o atual e mais evoluído estado da arte 
da tecnologia em perfuração oceânica. 

• Programa Deep Sea Drilling Project (DSDP) – 1961  
 

• O DSDP deu origem ao Ocean Drilling Program (ODP) e ao atual 
Integrated Ocean Drilling Program (IODP). 

Integrated Ocean Drilling Program (IODP) 

http://www.iodp.org/ 



• A verificação da hipótese da expansão do fundo dos oceanos 
e da teoria da tectônica de placas; 

• A escala de tempo geológico para os últimos 150 Ma; 
• A investigação in situ do fluxo de fluidos, permeabilidade e 

porosidade em sedimentos e rochas oceânicas, bem como a 
existência de uma biosfera microbial residente no substrato 
marinho; 

• A formação de depósitos de sulfetos metálicos em sistemas 
hidrotermais ativos; 

• A reconstrução da história do clima global nos últimos 65 Ma. 

Conhecimento científico a partir da perfuração oceânica 





Laboratórios analíticos à bordo dos navios do IODP, o Joides Resolution e o Chikyu; 
equipamentos voltados à investigação geofísica, geoquímica, microbiológica e 
paleoclimática. O programa garante ainda plataformas múltiplas de perfuração 
científica, que envolvem também observatórios - monitoramento das perfurações, 
amostragens e análise do substrato marinho.  

Navio CHIKYU 



	



 
• Brasil integra o IODP como full member.  
• Participa em todas as expedições com pelo menos 02 

pesquisadores  e pode propor perfurações.  
 
 
A CAPES é sede do Programa no Brasil. O Comitê Executivo do Programa 

é hoje formado por Emídio Cantídio (UFRPE), Manoel Cardoso 
(CAPES), Luiz Drude de Lacerda (UFC), Adalto Bianchini (FURG) e 
Sidney L. M. Mello (UFF). 

 
 



PRINCIPAIS AÇÕES 
 

•Divulgar o IODP-BRASIL-CAPES/MEC no âmbito da comunidade 
cientifica brasileira. 
 
•Estabelecer os objetivos/estratégias do programa no BRASIL, a 
partir de contribuições da comunidade cientifica brasileira. 
 
•Gerenciar a sede do programa. 
 
•Criar o Comitê Científico Nacional 



PRINCIPAIS AÇÕES 
 

•Indicar representantes Brasileiros para compor os comitês 
diretivos e científicos do programa 
 
•Induzir programas de doutorado no Brasil em pesquisas em 
oceano profundo 
 
•Ampliar o intercâmbio de pesquisadores no âmbito do IODP 
 
•Ampliar o número de estudantes de doutorado em instituições 
atuantes no IODP. 
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Obrigado! 
 
 


