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Projeto de pesquisa e extensão de 
economia circular dos resíduos sólidos do 
Parque Tecnológico da UFRJ 

No final de 2019, foi efetivada uma parceria entre o 
Parque, o Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração da UFRJ – COPPEAD e o Laboratório 
de Responsabilidade Social do Instituto de Economia 
da UFRJ – Lares IE UFRJ em torno do tema Economia 
Circular.  O primeiro projeto desenvolvido por essa 
parceria foi o projeto de pesquisa e extensão de 
economia circular dos resíduos sólidos do Parque 
Tecnológico da UFRJ, submetido ao CCJE. O projeto foi 
aprovado no início do ano de 2020 e contará com dois 
bolsistas de graduação. 

O projeto de pesquisa e extensão de economia 
circular dos resíduos sólidos do Parque Tecnológico 
da UFRJ, será realizado ao longo de 2020/2021 
e visa identificar as práticas de consumo do 
Parque Tecnológico da UFRJ e seus stakeholders de 
interação, identificar resíduos sólidos que possam 
ser objeto de gestão e desenvolvimento de um 
projeto de economia circular, verificar o grau de 
sustentabilidade das práticas de consumo (compra, 
uso e destinação) realizadas pelo Parque e seus 
stakeholders, considerando as exigências legais e 
diretrizes de consumo sustentável; desenvolver 

estratégias de processos de economia circular a partir 
de alguns resíduos sólidos identificados fundamentais 
no desempenho de sustentabilidade do Parque 
Tecnológico e suas interações com seus stakeholders 
(empresas, fornecedores, etc.) e produzir um relatório 
reflexivo sobre os desafios de economia circular no 
contexto de uma universidade brasileira.

Centro de Excelência em Transformação 
Digital e Inteligência Artificial do Estado do 
Rio de Janeiro - HUB.Rio 

Em 2019, o Parque atuou diretamente como 
articulador para a realização deste projeto. O Centro 
de Excelência em Transformação Digital e Inteligência 
Artificial do Estado do Rio de Janeiro - HUB.Rio - visa 
integrar as competências e capacidades técnicas da 
comunidade científica e empresarial do Rio de Janeiro 
e seus parceiros para produzir inovação por meio de 
transformação digital e de inteligência artificial para 
enfrentar os desafios da revolução digital. 
O estado do Rio de Janeiro, através do setor privado, 
governo e centros de P,D&I, sediados no estado e 
seus parceiros no país e exterior, tem protagonizado e 
liderado o desenvolvimento de soluções tecnológicas, 
que apoiam a Transformação Digital (TD) e fazem 

uso de técnicas de inteligência artificial (IA) para as 
seguintes temáticas:
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O programa está em fase de detalhamento e 
planejamento e será lançado em 2020.

Living Lab Rio

O programa Living Lab Rio foi criado para implementar 
soluções inovadoras para o desenvolvimento 
urbano sustentável da cidade do Rio de Janeiro, 
em ambiente controlado de demonstração com a 
finalidade de avaliar os impactos observados de forma 
a impulsionar sua difusão e massificação para as 
cidades do Estado e do país. 

A equipe também manteve ampla articulação para 
a criação do Projeto Piloto IoT BNDES - Cidades 
Inteligentes- submetido ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no 
âmbito de um edital voltado para o campo das cidades 
inteligentes. O projeto contou com participação de 
empresas (GreenAnt, Aquafluxus, Lemobs, Green 
Hat, Huawei), governo (Inmetro, Prefeitura do Rio, 
Governo do Estado do RJ) e laboratórios da UFRJ 
(Coppe). Apesar de não ter sido financiado pelo Parque 
devido às restrições orçamentárias, a articulação teve 
continuidade e o programa segue avançando nas 
tratativas com a Prefeitura do Rio e com o Governo do 
Estado, além de contar com unidades acadêmicas da 
UFRJ – como o Instituto Coppead de Administração – 
para a ampliação das suas atividades. 

Em 2019 as ações foram concentradas no 
estabelecimento de parcerias, resultando adesão das 
principais ICTs do Rio de Janeiro (UERJ, UFF, FIOCRUZ, 
UFFRJ, UNIRIO, PUC, LNCC), além de empresas do 
setor, como a NVIDEA. A expectativa é que o Centro 
de Excelência em Transformação Digital e Inteligência 
Artificial do Estado do Rio de Janeiro - Hub.Rio - se 
instale no Parque Tecnológico da UFRJ. Por esta razão 
organizamos um evento de lançamento para cerca 
de 100 pessoas e, dentre elas, representantes de 
agências de fomento e empresas do ramo.

Parque Imersão

O Programa Parque Imersão – Residência Acadêmica 
para a Inovação -  é uma ação institucional do Parque, 
aprovada pelo seu Conselho Diretor em 20 de junho 
de 2018. O Programa tem por objetivo fortalecer a 
pesquisa, o empreendedorismo e a inovação na UFRJ 
por meio da recepção de pesquisadores interessados 
em utilizar o Parque para as suas reflexões 
acadêmicas e experimentações profissionais. 
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para desenvolver no PTEC-UFRJ o Projeto Baía Viva - 
Plataforma de Monitoramento da Baía de Guanabara. 

A Gerência de Desenvolvimento Institucional também 
participou da criação do edital “Programa de Apoio 
à Cooperação Bilateral FAPERJ/FCT (Fundação para 
a Ciência e Tecnologia, de Portugal) – 2019”, junto à 
FAPERJ. Este edital foi lançado para incentivar projetos 
de cooperação desenvolvidos no âmbito do AIR 

Air Centre - Atlantic International Research Centre

A unidade AIR CENTRE Rio de Janeiro, projeto 
desenvolvido por meio do PTEC-UFRJ e do Laboratório 
de Métodos Computacionais em Engenharia (LAMCE) 
do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação 
e Pesquisas de Engenharia (Coppe), foi inaugurado no 
dia 09/08/2019. 

O projeto promove novos conhecimentos sobre 
mudanças climáticas e o Oceano Atlântico, conectando 
tecnologias de águas profundas às tecnologias 
espaciais, mediante cooperação global. O programa 
pretende identificar, de forma contínua, áreas de 
interesses científico e tecnológico mútuos que 
abordem as prioridades regionais e os desafios 
globais. A agenda científica do AIR CENTRE também 
está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. 
A iniciativa contribuirá para transformar o Parque e 
a Baía de Guanabara em um laboratório vivo para a 
criação e demonstração de soluções inovadoras para o 
Oceano Atlântico.
Complementando este esforço, o parceiro no 
desenvolvimento do projeto AIR CENTRE Rio de 
Janeiro (o Laboratório de Métodos Computacionais 
em Engenharia da Coppe - LAMCE) com o incentivo 
e participação do PTEC-UFRJ, submeteu proposta 
para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro, FAPERJ, e obteve R$ 319.000,00 

R$ 79 mil
Captados pelo Lamce em parceria com
o Parque para o projeto AIR Centre

CENTRE e foi aberto a todas as ICTs do Estado. Com 
o incentivo e participação do PTEC-UFRJ, o parceiro 
no desenvolvimento do projeto Air Centre Rio de 
Janeiro (Laboratório de Métodos Computacionais em 
Engenharia da Coppe - LAMCE), submeteu proposta 
e captou R$ 79.368,56 para custear as missões 
internacionais de intercâmbio entre o Instituto 
Superior Técnico de Lisboa e a UFRJ, tendo em vista o 
desenvolvimento de projetos no PTEC-UFRJ.
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LABOCEANO e IGEO). Ressalta-se que o projeto 
representa esforço pioneiro associado às iniciativas 
regionais do Atlantic International Research Centre 
(AIR Centre).

Para saber mais sobre o projeto, clique aqui.

Baía Viva

O Projeto Baia Viva – Plataforma Integrada de 
Monitoramento e Observação Meteo-Oceanográfica 
para a Baía de Guanabara – faz parte do Programa 
Living Lab Rio e, portanto, atua na atração de 
atividades de pesquisa para a UFRJ. O projeto tem 
como foco o desenvolvimento e a implementação 
de uma plataforma digital operacional para o 
fornecimento de informações ambientais, sociais e 
econômicas na região da Baía de Guanabara e seu 
entorno. As informações diagnósticas e prognósticas 
geradas são oriundas de diferentes fontes, como: 
bases de dados históricos, plataformas de coletas de 
dados e modelos computacionais numéricos. 

Além da divulgação de tais informações, a plataforma 
digital também envolve atividades de extensão e de 
capacitação técnica e acadêmica em diferentes áreas 
de pesquisa. Estas atividades permitem o contínuo 
funcionamento, desenvolvimento e otimização da 
plataforma envolvendo profissionais e alunos de 
diferentes segmentos educacionais.

O projeto tem como base física o Laboratório de 
Métodos Computacionais em Engenharia (LAMCE), 
localizado no Parque Tecnológico da UFRJ e conta 
com a parceria de outros laboratórios e instituições de 
ensino e pesquisa (FIOCRUZ, UERJ, UFF, AIR CENTRE, 
além dos seguintes laboratórios da UFRJ: LAMCE, 

R$ 319 mil
Captados pelo Lamce em parceria com
o Parque para o projeto Baia Viva

Para 2020 e 2021 pretende-se ampliar as ações 
relativas à Baía de Guanabara, sendo um dos 
exemplos, o projeto a seguir.

Requalificação da Orla da Baia da Cidade 
Universitária

Projeto Requalificação da Orla da Baia do Fundão: uma 
unidade demonstrativa para soluções baseadas na 
natureza, na coleta, transporte e beneficiamento do 
resíduo marinho flutuante.

Foto: Raphael Pizzino

http://www.baiaviva.livinglab-rio.parque.ufrj.br/v1/
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Conectividade 

O projeto Conectividade tem como objetivo promover 
uma ligação do PTEC-UFRJ ao Data Center da 
Prefeitura do Rio por fibra óptica e foi instituído em 
parceria com a IPLANRio (Empresa Municipal de 
Informática da Prefeitura do Rio). Os prestadores de 
serviços já encaminharam as propostas e o serviço 
está em fase de contratação. Para 2020 espera-se 
concluir a ligação física.

ANPROTEC - RNP: Rede Nacional de Ambientes 
Tecnológicos 

O projeto piloto ANPROTEC - RNP: Rede Nacional 
de Ambientes Tecnológicos, visa estabelecer as 
condições de ingresso e participação do PTEC-UFRJ, 
viabilizando assim a criação de uma rede nacional de 
ambientes de inovação, que por sua vez cooperará 
para o desenvolvimento, gestão e aprimoramento do 
Sistema RNP e usufruirá de suas funcionalidades e 
serviços existentes e disponíveis nos ambientes de 
inovação participantes. No momento, o convênio que 
regula a parceria está em tramitação jurídica para a 
assinatura. Em 2020 o projeto-pito será executado.

É uma parceria entre Engepol - Laboratório de 
Engenharia de Polimerização, INEA – Instituto Estadual 
de Ambiente, SEAS – Secretaria de Estado do Ambiente 
e Sustentabilidade, Governo do Estado do Rio, 
Engenharia Naval e Oceânica da COPPE/Politécnica/
UFRJ, OceanPact e o Parque Tecnológico da UFRJ. 

O projeto propõe as seguintes ações a partir de 2020:

• Lançamentos de desafios universitários de 
inovação a partir de soluções baseadas na 
natureza, na coleta e transporte e beneficiamento 
do resíduo marinho flutuante;

• Construção de uma planta de beneficiamento do 
resíduo marinho; 

• Inovação na produção de tecnologias de 
interceptação, coleta e transporte permitindo o 
uso de barreiras abertas para a passagem de 
embarcações e/ou outros métodos de coleta do 
resíduo difuso;

• Inovação na produção de tecnologias de 
interceptação, coleta e transporte até o ponto de 
beneficiamento, visando a diminuição dos custos;

• Limpeza da praia e do fundo marinho da baia;

• Monitoramento da evolução da qualidade de água 
e dos ecossistemas na baia;

• Monitoramento da evolução dos usos (Parque do 
Catalão, Parque da Orla, Parque Minerva).
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Programas Projetos

I. Novo Portfólio de Serviços

1. Revisão do Portfólio de serviços ofertado pelo Parque

2. Estruturação de novos serviços de alto valor agregado

3. Comunicação e divulgação do portfólio de Serviços

II. Expansão do Parque

4. Atuação nos espaços físico e virtual

5. Elaboração da estratégia de branding e plano de comunicação

6. Ampliação do Parque para espaços descontínuos

III. +Empresas
7. Prospecção de novas empresas nacionais e internacionais

8. Desenvolvimento do cluster de empresas do setor de saúde

IV. Sustentabilidade do Parque

9. Revisão da estrutura de custos

10. Prospecção de novas formas de captação de recursos

11. Planos alternativos de uso da infraestrutura existente

V. Parque Lab - Inovação e 
Experimentação

12. Criação do HUB UFRJ

13. Finalização do Cubo

14. Estruturação dos experimentos para soluções socioambientais

VI. Serviços de Bem-estar e 
Lazer

15. Identificação e implantação dos serviços de conveniência

16. Serviços de mobilidade

17. Intervenções urbanas e promoção de eventos culturais

VII. Institucionalidade e 
Governança

18. Institucionalização do Parque

19. Incorporação da Incubadora ao Parque

20. Governança corporativa

VIII. Excelência na Gestão

21. Revisão dos processos

22. Implantação de instrumentos para monitoramento da estratégia e da gestão

23. Implantação de instrumentos para monitoramento e gestão da agenda de execução

24. Estruturação do núcleo de monitoramento e das rotinas de gestão

Planejamento Estratégico 2016-2045

Visando posicionar o Parque Tecnológico da UFRJ 
em um outro patamar no que se refere à gestão, o 
Planejamento Estratégico de 2016-2045 estabeleceu 
uma Agenda de Execução (2017-2020) composta 
por uma carteira de duas ações estratégicas: (1) 
Cooperação para inovar, (2) Desenvolvimento de 
Pessoas e oito programas estratégicos (2017– 2020), 
desdobrados em 24 projetos, conforme ilustra a tabela 
ao lado.

Ao longo de 2019, verifica-se que as execuções de 
dois projetos foram concluídas – projeto 12 e 20 – 
seis projetos estão em dia em termo de execução 
– projetos 8, 10, 13, 14, 22 e 23. Os demais projetos 
estão atrasados em termos de execução.

Ao longo de 2020, espera-se a atualização do 
Planejamento Estratégico em virtude das novas 
demandas conjunturais.
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voltado para eventos, networking, workshops, 
oficinas, vivências, coworking, jogos, descontração, 
exposições, instalações artísticas e tecnológicas. 

O projeto de criação do Centro de Inovação nasceu na 
perspectiva de ampliar o escopo de atuação do Parque 
Tecnológico da UFRJ e potencializar o seu ecossistema 
de criatividade e inovação de modo integrado à 
comunidade universitária e à população carioca. 
A cidade do Rio de Janeiro, reconhecida pela sua 
vocação cultural e criativa, se destaca pelo seu 
potencial de desenvolvimento associado aos setores 
da economia criativa. A universidade tem um papel 
fundamental nesse processo como lócus de ensino, 
pesquisa e extensão. 

As obras iniciadas no ano de 2015 estarão finalizadas 
em 2020, quando o Centro será inaugurado. O ano de 
2019 foi marcado pela readequação do conceito do 
espaço.

Prospecção de novas empresas nacionais e 
internacionais

No ano de 2019, cerca de 30 empresas interagiram 
com o PTEC-UFRJ para avaliação de uma ocupação no 
ecossistema de inovação do projeto, consolidando-
se, ao final, em três novas entrantes. Essas novas 
residentes são empresas de pequeno e médio portes 
com total alinhamento à inovação e capacidade de 
absorção dos conhecimentos e tecnologias gerados na 
academia.

Centro de Inovação 

Posicionado em uma área central do Parque 
Tecnológico da UFRJ, o projeto arquitetônico do 
Centro de Inovação (Cubo), inspirado no Cubo Mágico 
(brinquedo que funciona como um quebra-cabeça 
tridimensional, inventado pelo húngaro Ernö Rubik), 
constitui-se em um conjunto de edificações composto 
de um prédio principal (18x18x18m) e 5 anexos 
menores (6x6x6m), todos em formato de cubo. 

O Cubo será a casa da inovação e do 
empreendedorismo no Parque. Um espaço multiuso 

Ampliação do Parque para espaços descontínuos

O Projeto Estratégico 6 merece um destaque, visto 
que o ano de 2019 foi marcado pela sua execução. 
Em fevereiro de 2019, o Parque assumiu, em regime 
transitório, o Polo de Biotecnologia localizado na 
Cidade Universitária. 

O Parque iniciou, também, uma articulação 
institucional com o Campus UFRJ Macaé, tendo em 
vista contribuir para a implantação do Programa 
Startup Macaé e para a criação de um polo do Parque 
Tecnológico da UFRJ nesta cidade. A parceria se deu 
por meio do CRIOS, sob a coordenação do Prof. Carlos 
Eduardo Lopes da Silva, que, além de coordenar 
este laboratório de pesquisa, assumiu a posição 
de Secretário de Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura de Macaé. As discussões encontram-se 
em estágio avançado com perspectiva de avanços 
em 2020. Ainda neste sentido, o PTEC-UFRJ atuou 
na elaboração de estratégias para o movimento de 
expansão do Parque para espaços descontínuos 
e na inovação da forma de relacionamento com 
as empresas, conforme diretriz do Planejamento 
Estratégico vigente.
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