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If you are interested in placing your advertisement in one or more issues of 
SMM Daily News, please contact your local representative or our offi ce directly:

Concept & facts you should know:
The SMM Daily News will be published every show day and will be distributed to visitors and 
exhibitors. At breakfast time, the SMM Daily will provide the latest news from the maritime 
industry for the international trade fair visitors in English straight from the printers.

• Advertisers and sponsors will benefi t from 10,000 distributed copies per day

• Distribution before and during the trade fair

• In the morning the newspaper will be distributed at 20 hotels accredited to the Hamburg trade fair

• This is your way to reach 53,000 visitors and more than 2,000 exhibitors

Bookable days are:
Tuesday, September 9th 2014

Wednesday, September 10th 2014

Thursday, September 11th 2014

Friday, September 12th 2014

The 26th Shipbuilding, Machinery & Marine Technology International (SMM) trade fair 
will be held at Hamburg Exhibition Centre from September 9th-12th 2014.
Leading ship building companies and maritime equipment suppliers will present 
numerous  innovations in Hamburg. As usual, DVV Media will produce the daily trade 
fair newspaper SMM Daily News from Tuesday to Friday!

Here are the rates for your advertisement:

SMM focuses on clean, safe and 
energy-effi cient technologies
Cast off! The 25th SMM in 
Hamburg is now under way. 
More than 50,000 visitors 
are expected at the four-day 
event. Despite diffi culties in 
the shipping and shipbuilding 

industries, a record number 
of exhibitors have made their 
way to the fairground.

Some 2,100 exhibitors are reg-
istered for the world’s lead-

ing maritime industry fair, 100 
more than at the last SMM two 
years ago, noted Bernd Aufder-
heide, president and CEO 
of Hamburg Messe (“Trade 
Fair”) und Congress (HMC), 

at the opening press confer-
ence on Monday. They are oc-
cupying 90,000m2 of space, 
also a new record. The high 
turnout refl ects the shipbuild-
ing industry’s dynamism   

Hans-Joachim Otto (left), parliamentary undersecretary in germany’s Federal Ministry of economics and Technology and the government’s 
maritime industry co-ordinator, speaks with Spyros M. polemis, gmec chairman, at SMM’s opening press conference on Monday photos: HMC/zielke
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Just for fun:  X
Illuminated water  
concert
In the centre of Hamburg 
next to the SMM fairground is 
the city’s famous and beauti-
ful park Planten un Blomen. 
Here you will find a large bo-
tanical garden with a tropical 
hothouse and Europe’s largest 
Japanese garden: A quiet but 
impressive attraction after a 
hectic day at the trade fair. In 
the summer, the illuminated 
water concert every evening on 
the park’s lake is an especially-
loved attraction. As darkness 
falls, local people and tourists 
take a seat around the lake and 
admire the fountains of water 
which are shot into the evening 
air in illuminated timing with 
the music. During the SMM, 
Bolero from Ravel is on the 
programme. The show begins 
every evening at 21 hours and 
entry is free. 
www.plantenunblomen.hamburg.de

WIne and dIne:  X
restaurant Vlet
Perhaps there is nowhere else 
in Hamburg where you get 
the impression that time has 
stood still than in the historic 
Speicherstadt. This is an area 
with tall former warehouses 
built in red brickwork sited be-
tween canals, small alleyways 
and many bridges. But be-
hind the historic brick build-
ings there is a pulsating life-
style, with some of the most 
fascinating aspects of the city. 
For over 100 years this area 
was a freeport, storing valu-
able goods such as coffee, tea, 
spices and tobacco behind its 
imposing brick walls. Today, 

in a restored warehouse build-
ing yo will find the Restau-
rant Vlet. The restaurant con-
vinces with its combination 
of a modern and historic at-
mosphere plus modern north 
German cuisine. The famous 
Gault Millau restaurant guide 
heaped praise on the restau-
rant and gave it 14 points in 
its latest edition. 

Restaurant Vlet 
Am Sandtorkai 23/24 
Hamburg 
Tel +49-(0)40-33475375-0 
www.vlet.de 

What’s up
Planten un Blomen Park Photo: www.mediaserver.hamburg.de

Restaurant Vlet

There is nothing like SMM…
...with SMM Daily News

 Visit us at A1.534 and book your advertisement!

With a daily circulation of 10,000 copies the newspaper is distributed to exhibitors 
and visitors at the fair and to affi liated hotels “hot off the press”.  

Why not try out this last minute opportunity to reach more than 53,000 visitors 
and 1,900 exhibitors. 

Visit us! Stand A1.534
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for your Info:  X
HafenCity
An impressive example of 
Hamburg’s dynamism is the 
HafenCity. This is currently 
Europe’s largest inner city 
development project which 
will create a new milestone 
in the city’s history. An en-
tirely new city district on a 
space of 157 hectares is be-
ing built next to the histor-
ic Speicherstadt area. In a 
fascinating mix of historic 
buildings and modern archi-
tecture, homes for 12,000 
people and a business area 
for 40,000 jobs are being cre-
ated. The pulsating HafenC-
ity with its many attractions 

is a magnet for the people 
of Hamburg and tourists to 
wonder around and enjoy. 
The highlights include the 
massive Elbphilharmonie 
which is a concert hall with 
revolutionary architecture 
now being built on the site of 
a former port warehouse, the 
Margellan and Marco Polo 
terraces and the cruise ship 
terminal where during the 
SMM the two German cruise 
vessels Astor and Deutsch-
land will be moored. 

www.hafencity.com

Magellan-terrassen at 
hamburg’s hafenCity

Photo: www.mediaserver.hamburg.de

Booking Centre for 
maritime business & 
professional events

hamburg Messe und Con-
gress (hMC) has set up 
a specialist centre at the 
SMM 2010 which offers 
information about the 
wide range of maritime 
and professional events 
organised by the hMC. 

all those interested can 
also make their bookings 
for the events and trade 
fairs. the counter is at the 
central entrance, upper 
fl oor, between halls a1 
und a4. 

SMM Istanbul 
26-28 January 2011
www.smm-istanbul.com

SMM India, Mumbai
7-9 April 2011
www.smm-india.com

MS&D, Hamburg
International Conference 
and Exhibition on Mari-
time Security and Defence
15-17 June 2011
www.msd-hamburg.com

Seatrade Europe, Hamburg
Cruise and Rivercruise 
Convention
27-29 September 2011
www.seatrade-europe.com

SMM Hamburg
4-7- September 2012
www.smm-hamburg.com

Book tip of the day: 
the German Merchant 
fleet 2010/2011
a completely revised edi-
tion has been published 
of a reference work with 
a long tradition, “the ger-
man Merchant Fleet – Die 
Deutsche handelsflotte 
2010l11”. 
No other work offers 
such comprehensive facts 
about the entire german 
merchant fleet. the 53rd 
edition contains updated 
data and facts about some 
4,000 ships and approxi-

mately 1,650 detailed ship 
illustrations plus the con-
tact addresses of the ship 
owners. 

together with this edition 
the reader obtains access 
to an online database. in 
this database the com-
plete editorial content of 
the book plus photographs 
of the ships can be found. 
“the german Merchant 
Fleet – Die Deutsche han-
delsflotte” is an indis-
pensable working aid for 
all those whose work in-
volves merchant shipping.

THE MARITIME 
BOOKSTORE RECOMMENDS

Author: Jan Mordhorst
Publisher: DVV Media group
ISBN: 978-3-87743-421-5 

Subscription price up to 15 
September 2010: 380 Euro 
(incl. Vat., excl. shipping costs)
Price from 16 September 
2010: 480 Euro 
(incl. Vat., excl. shipping costs)

sMM daIly neWs |  What´S uP iN haMBuRg

Just drop off your business 
card at stand A1.534.
Daily draw prize – 
one Seehafen Verlag book
Weekly draw prize – 
one iPad 

Win an iPad! Enter our lucky draw!
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Liebherr-Werk Nenzing GmbH, 
a specialist for ship and mobile 
port cranes, is presenting its 
extensive range of heavy lift 
cranes at the SMM 2010. This 
includes the current Liebherr 
CBB Series with capacities of 
up to 450 tonnes. 

The current Liebherr CBB se-
ries of ship cranes are based on 
Liebherr’s proven design which 
has been progressed to include 

technical features unique to 
Liebherr equipment. These 
cranes are also equipped with 
Liebherr’s own Litronic control 
system which not only increas-
es efficiency but also provides 
for safer crane operation. 
Recent deliveries include two 
CBB heavy lift cranes for the 
vessel “Rolldock Sun” belong-
ing to the Dutch heavy lift 
transport specialists Rolldock 
N.V. This ship is the first of a 

number of sister vessels cur-
rently on order. Each crane has 
a capacity of 350 tonnes at an 
outreach of 18 metres and 200 
tonnes at an outreach of 33 
metres.
The cranes for the third heavy 
lift vessel in a larger series for 
the German shipowner Harren 
& Partner have just been deliv-
ered. Each vessel is equipped 
with two CBB cranes with ca-
pacities of 450 tonnes at 17 
metres and 250 tonnes at 30 
metres. The vessels “Palmer-
ton” and “Palembang”, oper-
ated by the Danish company 
K/S CombiLift, were delivered 
in 2009 and early 2010. 
Simultaneous operation of 
the CBB heavy lift cranes pro-
vides capacities of up to 900 
tonnes. They are controlled 
using the patented control sys-
tem Sycratronic (simultaneous 
lifts) combined with the Dy-
namic Anti Collision Control 
System (DACS) which ensures 
the highest possible perform-

ance and protection for the 
cranes. DACS prevents colli-
sion between the crane booms 
and or fixed obstacles. When a 
number of cranes are operat-
ing simultaneously, the action 
of each crane can be controlled 
based on information of the 
current position of the neigh-
bouring cranes. The unique 
feature of DACS is that the sys-
tem automatically calculates 
actual position, speed and the 
acceleration of each crane as 
well as the load moment limi-
tation. This provides the crane 
driver with maximum flex-
ibility backed with full safety. 
Conventional anti-collision 
systems define a virtual border 
in order to prevent the cranes 
from colliding. However, this 
results in a restriction of the 
working radius of each crane. 
With DACS the working radii 
are not restricted.    

Liebherr at the SMM 2010: 
Hall A1 / Stand 352

Liebherr presents 450  
tonne heavy lift cranes

M/S “Palmerton” is fitted with two CBB cranes from Liebherr 
Photo: Liebherr

REPAIR, CONVERSION & MAINTENANCE
from traditional ships to state of the art speed ferries
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ABB Turbocharging.
Setting a new 
standard.

ABB Turbocharging introduces the all-new
A100 turbocharger generation as a significant
step in the development of single-stage, high-
efficiency, high-pressure turbocharging. 
www.abb.com/turbocharging
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Germany’s Nobiskrug Werft, based in 
Rendsburg, is currently carrying out a re-
fit of the German navy Class 123 frigate 
“Mecklenburg-Vorpommern” it its dock 
in Kiel. Along with the usual overhaul 
work on the ship superstructure and pro-
pulsion system, a wide range of technical 
alterations are involved. These include 
the refitting of the cooling system with 

an environmentally-friendly coolant, the 
rebuilding of the fire-fighting system and 
expansion of the on-board communica-
tions systems. The Nobiskrug yard has 
in past years made a name for itself in 
construction of luxury motorised me-
gayachts from a length of 60 metres. But 
repairs remain an important business 
sector: Nobiskrug offers rebuilding, re-

pairs, refits, lengthening, installation of 
new engines and restoring of all types of 
ships, especially naval vessels and yachts. 
The yard can also undertake a wide range 
of worldwide ad hoc repair work thanks 
to a flexible mobile task force.

Nobiskrug-Werft at the SMM 2010:  
Hall B4.EG / Stand 230

The “Mecklenburg-Vorpommern“ in the Nobiskrug yard’s Kiel dock Photo: Nobiskrug

Nobiskrug makes frigate fit 

Visit us: Hall A1, Booth no. 450, original Becker Mewis Duct® on display outside Hall A1.
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COMENTÁRIO

Com esta revista você tem em mãos uma nova edição especial da 
Publicação Internacional de Tecnologia em Navegação, Cons
trução Naval e Offshore: a Ship&Offshore. 
Publicada pela DVV Media, com sede em Hamburgo, na Ale
manha, essa série internacional contém informações especiali
zadas sobre tecnologia naval para o setor marítimo global.  A 
revista bimestral Ship&Offshore em língua inglesa tem suple
mentos com periódicos internacionais que focam mercados ma
rítimos interessantes e especiais em todo o mundo. 
Estas edições suplementares, que abrangem análises muito espe
cializadas de tendências para todo o setor marítimo, são publica
das no idioma nacional relevante. 
Atravessando um período difícil e com muitos desafios, os 
setores de navegação e construção naval em todo o mundo pre
cisam abraçar potenciais e oportunidades diferentes. Alguns 
segmentoschave do setor marítimo estão em franco cresci
mento. Incluemse nisto o mercado offshore, as indústrias de 
cruzeiros marítimos e empresas que oferecem as mais diversas 
soluções de redução de custos, melhorando a eficiência e redu
zindo as emissões.
No Brasil, com o seu litoral de aproximadamente 8.000km e 95% 
das importações e exportações comercializadas pelo transporte 
marítimo, os setores de navegação e portos têm uma grande 
relevância para a economia nacional do país. Além disso, com 
a descoberta de gigantescas reservas de petróleo e gás natural, 
a exploração e produção offshore ganharam uma enorme im
portância. A demanda por um grande número de navios – desde 

sondas até FPSOs e embarcações de apoio – junto com uma 
política de conteúdo local fez a indústria naval brasileira renas
cer. Impulsionados por esse desenvolvimento, fornecedores do 
mundo inteiro estão voltando a sua atenção cada vez mais para 
o Brasil, cuja indústria offshore é atualmente uma das mais 
dinâmicas do mundo. 
Em virtude do fato de que a sondagem e a exploração offshore 
de petróleo e gás estão sendo transferidas para operações sub
marinas avançadas em até 4.000–5.000m de profundidade, são 
necessários perfuração e serviços mais amplos, maiores e mais 
sofisticados, bem como unidades de desativação com grandes 
capacidades. Consequentemente, os setores offshore encon
tramse no momento, e em muitos aspectos, na vanguarda do 
desenvolvimento técnico marítimo.
O interesse global no mercado marítimo brasileiro também se 
ref lete na Marintec South America deste ano – a 11ª. Naval
shore realizada dos dias 12 a 14 de agosto de 2014, no Centro de 
Convenções SulAmérica no Rio de Janeiro. O evento em franco 
crescimento apresenta os produtos e serviços mais recentes para 
a construção e reparos navais bem como soluções inovadoras 
para o setor de petróleo e gás.
A décima edição da feira, que foi renomeada em 2012 com a in
corporação do nome Marintec South America, realizada entre 
os dias 13 e 15 de agosto de 2013, reuniu um impressionante 
público de 17.314 visitantes e mais de 350 empresas expositoras 
de 16 países, comprovando a importância crescente do mercado 
brasileiro.

Dr.-Enga. Silke Sadowski 
Editora-chefe 

silke.sadowski@dvvmedia.com

O Setor Marítimo Brasileiro – 
vital e crescendo rapidamente 
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Novo navio de  
lançamento de linhas

Sapura Topázio | A IHC Merwede batizou 
e lançou n’água o navio de lançamento de 
linhas Sapura Topázio. Encomendado pela 
Sapura Navegação Marítima, uma joint-
venture entre a SapuraKencana e a Seadrill, 
o navio é o segundo de uma série de cinco 
navios offshore totalmente integrados que 
serão completamente projetados, desen-
volvidos e construídos pela IHC Merwede. 
Como o seu navio-irmão Sapura Diamante, 
o Sapura Topázio será empregado em ativi-
dades offshore no Brasil para a exploração 
dos campos de petróleo em águas profun-
das em profundidades de até 2.500m em 
nome da Petrobrás.
O Sapura Topázio com 145,9m de compri-
mento e 29,9m de largura será equipado com 
sistema de lançamento de linhas projetado 
pela IHC Engineering Business. Inclui dois 
carrosséis embaixo do convés para o arma-
zenamento com capacidades de 2.500 tone-
ladas e 1.500 toneladas de produto, respecti-

vamente. Um sistema vertical (regulável) de 
lançamento – com uma capacidade máxima 
de tração de 550 toneladas  (regulável) – 
tem instalação permanente para a utilização 
de uma série de produtos flexíveis. A orien-
tação da torre possibilita ter o máximo de 
espaço no convés junto com a utilização de 
um sistema de abandono e recolhimento 
de alta capacidade de 610 toneladas. Um 
sistema de comando customizado da IHC 
Drives & Automation integra cada aspecto 
do sistema de lançamento de linhas para 
garantir uma excelente performance, segu-
rança e confiabilidade, afirma o construtor 
naval holandês.
O navio pode acomodar 120 tripulantes.

Após a entrega, o Sapura Topázio será 
empregado offshore no Brasil

Encomenda de duas  
embarcações de intervenção
Siem Offshore | A empresa alemã de 
cons trução naval Flensburger-Schiffbau- 
Gesellschaft (FSG) anunciou a encomenda 
de duas embarcações de intervenção em 
poços de petróleo (well-intervention vessel 
- WIV) da Siem Offshore, empresa norue-
guesa de operação de navios offshore. As 
novas embarcações idênticas, baseadas no 
design 307 WIV da empresa norueguesa 
SALT Ship Design, serão de propriedade 
da Siem Offshore e trabalharão sob con-
trato de charter para o prestador global de 

serviços offshore Helix Energy Solutions 
Group, Inc.
Os WIVs têm 158m de comprimento, 
31m de largura e uma velocidade máxima 
de serviço de 17 nós.  Cumprem o código 
MODU e a notação 2 de intervenção em 
poços de petróleo e podem acomodar 150 
pessoas a bordo. 
Após as entregas, agendadas para fevereiro 
e julho de 2016, respectivamente, as embar-
cações receberão equipamento topside da 
Helix. 

Entrega de WIVs para a Siem Offshore

Os ISVs darão apoio à plataforma  
flutuante de GNL Prelude ao largo da 
costa Oeste da Austrália

Contrato de navio de 
apoio infield para a  
plataforma FLNG Prelude

KT Maritime Services | A Shell Australia 
assinou um grande contrato para projeto, 
construção e operação de três navios de 

apoio infield (ISV - infield support ves-
sels) para a KT Maritime Services Aus-
tralia Pty Ltd, com sede em Perth, uma 
joint-venture  da Kotug International BV 
com a Teekay Shipping Australia Pty Ltd. 
No serviço de apoio à plataforma f lutu-
ante de GNL Prelude (ou FLNG - f loating 
liquefied natural gas), um projeto locali-
zado a 475km ao nordeste de Broome, no 
Oeste da Austrália, os ISVs de 42 metros 
de comprimento e com força de tração 
de 100 toneladas darão apoio no descar-
regamento de produto durante a fase 
operacional do projeto. Os navios foram 
projetados especificamente para atender 
as exigências de serviço das instalações 
da FLNG Prelude. Os três ISVs terão a 
propulsão da tecnologia pioneira Rotor-
tug® da Kotug, com três unidades de pro-
pulsão azimutais para garantir o que há de 
me lhor em manobrabilidade, eficiência, 
força e segurança do navio.
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Maersk Drilling  
batiza plataforma  
auto-elevatória

Keppel FELS | A plataforma auto-elevatória 
Maersk Intrepid foi recentemente batizada 
em cerimônia no seu estaleiro natal Keppel 
FELS em Singapura. A Maersk Intrepid é 
a primeira de quatro plataformas auto-ele-
vatórias a ingressar na frota de plataformas 
de perfuração para ambientes ultra-severos 
da Maersk Drilling. As primeiras três plata-
formas, inclusive a Maersk Intrepid, serão 
entregues pelo estaleiro Keppel FELS em 
2014 e 2015, e a quarta plataforma será en-
tregue pelo estaleiro Daewoo Shipbuilding 
and Marine Engineering (DSME) na Coré-
ia do Sul em 2016. As quatro plataformas 
auto-elevatórias representam um investi-
mento total de USD 2,6 bilhões.
Com um comprimento de perna de 206,8m, 
as plataformas são atualmente consideradas 
as maiores plataformas auto-elevatórias do 
mundo. Foram projetadas para uma oper-
ação ao longo de um ano inteiro no Mar do 
Norte, em profundidades de até 150m. De-
pois da entrega, a Maersk Intrepid iniciará 
um contrato definitivo com a Total E&P 
Norge AS para poços de perfuração no de-
senvolvimento do campo Martin Linge no 
Mar do Norte norueguês.  

O Maersk Intrepid tem 206,8m de compri-
mento de pernas

Entregue o segundo MCV

EAGLE LOUISIANA | A Drydocks World, um 
fornecedor-líder de serviços marítimos e off-
shore para os setores de navegação, petróleo, 
gás e energia, anunciou a conclusão e entrega 
do Eagle Louisiana, o segundo de dois navios 
de captura modular (MCV - modular capture 
vessels) para os Estados Unidos. O primeiro 
MCV, batizado de Eagle Texas, deixou o es-
taleiro da Drydocks World em agosto do ano 
passado. Os navios são os primeiros MCVs 
do mundo e podem ser usados para conter a 
contaminação por poços de petróleo e gás em 
águas profundas.
O Eagle Louisiana, anteriormente um petro-
leiro Aframax, foi convertido pela Drydocks 
World para a AET Tanker Holdings, da Malá-
sia, um líder global em transporte de petróleo 
via marítima que tem um contrato de 20 anos 
com a Marine Well Containment Company 
(MWCC) para a operação dos MCVs no Gol-
fo do México americano.
O escopo do trabalho do estaleiro incluiu a 
instalação de componentes como os quatro 
propulsores azimutais retráteis, um thruster 
de proa, novos espaços para máquinas, 

grupo gerador diesel e tanques associados, 
equipamentos auxiliares, quadro de dis-
tribuição e equipamento de distribuição 
elétrica. O motor principal foi modificado 
para operação de hélice de passo variável 
(HPV) e um sistema de comando foi adi-
cionado para garantir o posicionamento 
dinâmico, a gestão de potência e o moni-
toramento de equipamento. Estruturas de 
suporte e fundações foram acrescentadas 
para a futura instalação de módulos de 
processamento topside, um turret, torre de 
flare, equipamento de comunicação, dis-
positivos de comando e outros equipamen-
tos variados. Os sistemas do navio foram 
modificados para disponibilizar serviços 
ao equipamento de processamento topside, 
bem como sistemas hidráulicos para a HPV, 
propulsores, controle de válvulas de carga e 
bombas anti-incêndio. Uma nova estrutura 
central de dutos no convés principal com a 
disposição de tubos foi instalada para dar 
apoio ao equipamento de processo topside.
As acomodações do navio também foram 
reformadas para abrigar mais de 65 pessoas.

O Eagle Louisiana concluído 
recentemente

CMM recebe entrega do PSV 3300

DAMEN | A companhia de navegação 
Compagnie Maritime Monégasque SAM 
(CMM) sediada em Mônaco, recebeu a 
entrega de uma embarcação de apoio à 
plataforma 3300 (PSV - platform supply 
vessel) da Damen. A embarcação de 80 
metros de comprimento e 16,2 metros de 
largura CMM Gravity iniciou suas ativi-
dades em águas brasileiras em junho de 
2014 com um contrato de 4 anos, poden-

do ser prorrogado por mais 4 anos, com a 
Petrobrás.
Equipado com um sistema DP2 apoiado em 
quatro grupos geradores, dois propulsores 
azimutais e dois propulsores laterais de proa, 
registrado pelo Lloyd, o CMM Gravity é 
classificado como cumprindo as especifi-
cações da Petrobrás, incluindo o Anexo V.
A embarcação de 3.300 dwt tem uma área 
de convés de 728m² com uma capacidade 

de carga de 1.500 toneladas. Suas carac-
terísticas mais marcantes, conforme ob-
servou o estaleiro holandês, são a proa sem 
bulbo em forma de machado e a cor ver-
melho vivo que a CMM escolheu como cor 
corporativa.
Para a CMM a entrega da embarcação marca 
mais uma etapa dos seus planos de expansão 
das atividades no mercado offshore e a sua 
oferta como operador de OSV. 
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CARIBE FLNG A fim de ter acesso a reservas de gás colombiano abandonadas, a Pacific Rubiales Energy Corpo-
ration e a EXMAR NV estabeleceram uma parceria para construir e operar uma unidade de liquefação e armaze-
namento flutuante para GNL (FLNG: floating LNG liquefaction and storage unit). Trata-se da Caribbean FLNG 
que será fundeada em um ancoradouro tipo jetty há muitos quilômetros de distância da costa caribenha da 
Colômbia por um período de ao menos 15 anos. Um elemento crucial para garantir uma ancoragem por tanto 
tempo é um sistema de revestimento inovador à base de flocos de vidro, não tóxico e de longa duração, escreve 
David Phillips, editor do Journal of Ship Hull Performance. 

P or motivos econômicos e ambientais, a demanda global por 
gás natural como fonte de energia alternativa aos tradicio
nais combustíveis fósseis, tais como petróleo e carvão, disp

arou nos últimos anos. A combustão do gás natural é mais limpa 
e, portanto, responsável por menores emissões nocivas. Se puder 
ser produzido e transportado eficientemente tem o potencial de 
ser mais barato do que petróleo e carvão.

Entretanto, enormes quantidades de gás natural ficam muitas 
vezes “abandonadas”, o que significa que não são exploradas por 
motivos técnicos e logísticos. Sua localização é remota demais 
para um transporte economicamente viável ou difícil demais de 
ser alcançada para uma produção econômica. Muitas vezes esse 
gás permanece inexplorado no seu campo de gás natural ou é in
cinerado durante a produção de petróleo.

Estas grandes quantidades de gás abandonado representam 
um grande potencial de retorno para os seus proprietários. Mas a 
monetização e o lucro dependem totalmente da sua recuperação 
e de um transporte eficiente.

Projeto de exploração de gás no Norte da Colômbia
La Creciente é um campo no norte da Colômbia que pertence e 
é operado pela Pacific Stratus Energy (PSE) Colombia, uma sub
sidiária de propriedade total da Pacific Rubiales Energy Corpora
tion (PRE).

A PRE tomou a iniciativa de explorar as reservas de gás aban
donadas no campo de La Creciente em um projeto pioneiro em 
parceria com a EXMAR NV, com sede na Antuérpia, na Holanda. A 
EXMAR concordou em construir, ser proprietária, operar e manter 
uma unidade de produção flutuante de GNL para ser colocada à 
disposição exclusiva da PRE durante 15 anos.
O gás natural será fornecido do campo da PSE, La Creciente, para a 
Caribbean FLNG ao largo da costa caribenha perto de Tolú através 
de uma pipeline de 88 km com um diâmetro de 45,7cm. Construí
do pela PSE como parte do projeto, a pipeline tem um design inicial 
com capacidade de transporte de 100 MMscf/d (milhões de pés 
cúbicos padrão por dia  standard cubic feet per day). O campo de 
La Creciente tem 6tcf (trilhões de pés cúbicos  trillion cubic feet) 

Exploração eficiente de reservas 
de gás abandonadas
Imagem mostrando a Caribbean FLNG no seu ancoradouro com um navio transportador de GNL do lado
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ou 170bcm (bilhões de metros cúbicos  billion cubic metres) de 
reservas de gás e estudos que estão sendo realizados no momento 
estimam um potencial de 3043tcf (850bcm1,2tcm). A Carib-
bean FLNG será ancorada na baía de Morrosquillo, há cerca de 4 
km offshore de Tolú. 

Frederik Van Nuffel, gerente de projetos da EXMAR e respon
sável pelo design, engenharia e construção da unidade, disse: “No dia 
5 de novembro de 2013, a Pacific Rubiales Energy Corp e a Gazprom 
Marketing & Trade Limited anunciaram a execução de um quadro 
contratual relativo a um acordo de compra e venda que cobre 0,5 
toneladas por ano de gás natural liquefeito começando operações 
comerciais no segundo trimestre de 2015. Esse volume de GNL será 
produzido e armazenado na embarcação da EXMAR, a FLNG Carib
bean. A FLNG ficará permanentemente no local por pelo menos 15 
anos sem passar por um dique seco de um estaleiro (drydocking).”

A EXMAR NV, com sede na Antuérpia, na Bélgica, é pioneira em 
soluções flutuantes de liquefação e regaseificação apoiando a colo
cação de GNL no mercado de uma forma rápida, custoeficiente, 
flexível e confiável necessária para o sucesso. A empresa introduziu 
embarcações de regaseificação de GNL (LNGRVs) em 2005 e a tec
nologia de transferência entre navios em 2006.
O CEO da EXMAR, Nicolas Saverys confirma, “Esta será a primeira 
unidade de produção de GNL flutuante operacional do mundo. Fo
mos os primeiros a realizar a gaseificação a bordo de uma embarcação 
e os primeiros a fazer a transferência líquida entre dois navios. Agora 
seremos os primeiros a fazer a liquefação do gás em uma unidade 
flutuante. A tecnologia única a bordo da unidade é o resultado da 
liderança em inovação da EXMAR na indústria de GNL durante os 
últimos anos. A oferta de gás é insuficiente nos mercados de energia 
e a abordagem da unidade de FLNG da EXMAR oferece a oportuni
dade de adicionar gás abandonado nesses mercados e corrigir o de
sequilíbrio atual no comércio, tanto em termos de preço, quanto de 
abastecimento.”

Construindo a FLNG Caribbean
A EXMAR está investindo US$ 300 milhões na unidade de 
produção FLNG que é vista como o início de uma iniciativa de 
longo prazo para desenvolver gás abandonado mundialmente. 
A unidade consistirá de um batelão não motorizado equipado 
para converter gás natural em GNL e estocagem para descarre
gamento em uma unidade de armazenagem permanentemente 
ancorada ou para petroleiros de transporte.

A FLNG Caribbean terá uma capacidade de armazenamento 
de 16.100m³ de GNL e será capaz de posicionarse ao lado de uma 
unidade f lutuante de armazenamento de GNL (FSU: Floating 
Storage Unit). A fábrica f lutuante processará 69,5 MMcf/d de gás 
natural e produzirá cerca de 500.000 toneladas métricas de GNL 
por ano. O batelão FLNG tem 144m de comprimento, 32m de 
largura, 20m de altura e tem um calado normal de 5,4m.

Está sendo construído no novo estaleiro de propriedade única 
da Wison em Nantong, na China, com apoio complementar da 
subsidiária da empresa em Houston, no Texas (EUA).

A Black & Veatch foi contratada para executar a engenharia e 
as compras do pacote e equipamento de liquefação topo de linha 
usando a tecnologia PRICO GNL que emprega um processo 
refrigerante misto simples para atingir a liquefação do gás com 
um agente refrigerante que é uma mistura de nitrogênio e hidro
carbonetos que vão do metano ao isopentano. Usando um ciclo 
de refrigeração mista com uma partida de ciclo de refrigeração, 
a Black & Veatch quer alcançar uma grande confiabilidade e > engineering for a better world
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disponibilidade. A Black & Veatch tam
bém fornece todos os equipamentos para 
o processo de GNL e realizando a insta
lação e os serviços de supervisão do início 
operacional para a Wison.

Protegendo o casco
Uma exigênciachave para a Caribbean 
FLNG é que seja capacitada para ficar 
fundeada no ancoradouro na baía de Mor
rosquillo por pelo menos 15 anos sem que 
seja necessário ir para um dique seco. Ao 
mesmo tempo a unidade será construída 
e mantida respeitando estritamente todas 
as regulamentações de uma grande socie
dade classificadora.

O maior desafio para esse tipo de inter
valo extendido sem parada em dique seco é 
a proteção do casco, o que inclui prevenir 
a corrosão a ter a habilidade de realmente 
lidar com incrustações (biofouling : de
senvolvimento de organismos em sucessão 
ecológica). Independentemente do fato do 
navio ir a um dique seco, inspeções periódi
cas pela sociedade de classificação são 
necessárias, neste caso a cada cinco anos.

A EXMAR está trabalhando com 
várias abordagens no que diz respeito à 

proteção do casco e à manutenção de seus 
navios, incluindo o tradicional biocida 
antifouling, os revestimentos que soltam 
as incrustações (foulrelease coatings) e 
a proteção catódica em aço nu (cathodic 
protection on bare steel). Baseandose 
em experiências acumuladas e pesquisas 
recentes, a EXMAR escolheu a Ecospeed 
da Hydrex para a nova unidade Caribbean 
FLNG.

O Ecospeed é um revestimento duro, 
nãotóxico, reforçado com flocos de vidro e 
de longa duração e perfeitamente apto para 
este tipo de aplicação. Muito importantes 
são: a proteção a longo prazo, a possibili
dade de realizar a limpeza no local embaixo 
d’água sem qualquer dano ao revestimento 
e ser benigno ao meioambiente sem emis
sões de metais pesados ou substâncias tóxi
cas durante o uso normal ou durante pro
cedimentos de limpeza.

Se for aplicado conforme padrão e man
tido corretamente, o Ecospeed tem uma ga
rantia de 15 anos neste tipo de aplicação. 
Um outro fatorchave na escolha do sistema 
de revestimento do casco foi a necessidade 
de ter um casco limpo para as inspeções a 
cada 5 anos. Uma costura de solda revestida 

com polegadas de macroincrustações não 
pode ser inspecionada corretamente.

A operação em águas tropicais significa 
que a taxa de crescimento de incrustações é 
possivelmente muito alta. Apesar da eficiên
cia no consumo de combustível obviamente 
não ser importante, já que a embarcação não 
irá a lugar nenhum, revestimentos macios tais 
como biocidas antifouling ou pinturas de 
soltura de incrustações não seriam capazes de 
resistir ao ataque contínuo de cracas, corais e 
outros organismos responsáveis por incrus
tações, evitando a penetração diretamente 
até o aço. Esse tipo de revestimento não po
deria ser limpo na água sem danos severos 
ao revestimento. Além disso, esses tipos de 
revestimento são tóxicos e emitem metais 
pesados e/ou outras substâncias tóxicas que 
não seriam toleradas nas sensíveis águas do 
Caribe onde a FLNG será estacionada.

A EXMAR e a Hydrex ainda precisam 
descobrir qual seria o regime de limpeza 
ideal para o casco. Provavelmente uma 
limpeza completa por ano será suficiente. O 
casco poderia ser limpo apenas uma vez a 
cada cinco anos, antes da inspeção de classe, 
mas o nível de crescimento depois deste pe
ríodo seria muito considerável e o tempo e 

A Caribbean FLNG ficará ancorada na baía de Morrosquillo, a cerca de 4 km offshore de Tolú
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os custos necessários para a limpeza seriam 
significantemente maiores do que se o casco 
passasse por uma limpeza anual: assim a in
crustação seria menor e mantida sob con
trole.

A construção do casco da Caribbean 
FLNG já está basicamente concluída e o 
trabalho no convés está progredindo.

O futuro
Durante o evento de lançamento do pro
jeto em junho de 2013, Saverys disse, “Esse 
contrato representa o início de uma nova 
era para a EXMAR. O projeto da Caribbean 
FLNG ressalta o potencial de negócios e in
vestimento na Colômbia. A Colômbia tem a 
economia de maior crescimento na América 
do Sul e um dos crescimentos mais rápidos 
do mundo.” A Colômbia está aumentando 
a produção de petróleo para 1MMb/d (mi
lhões de barris por dia) este ano. A produção 
de gás atual do país é estimada em 1bcf/d 
(28 MMcm/d) de gás.

O futuro parece ser brilhante para 
projetos de FLNG, bem além da Colôm
bia, mas a EXMAR está abordando um 

projeto de cada vez. No que diz respeito 
ao futuro da empresa, Saverys ressalta: 
“Existem lugares onde a produção de gás 
é simplesmente impossível. Na verdade, 
posso compartilhar a minha ambição com 
vocês que é de produzir gás nestas áreas na 

próxima década. Gostaria de ver que nós 
somos os primeiros realizando projetos 
mais complicados, indo a ambientes mais 
hostis e lidando com gás com resíduos, 
que precisa ser limpo e purificado. Te
remos um sistema de cracking lá fora.”

Um bloco completamente revestido sai do galpão da fábrica, pronto para ser montado
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Simuladores de heliponto e helicópteros para  
treinamento de situações de emergência
OPITO | A Maersk Training, uma empresa independente integrada 
no grupo dinamarquês A.P. Moller–Maersk, lançou dois novos cur
sos de emergência offshore: o treinamento de membro de equipe 
de resposta de emergência no heliponto (HERTM  helideck emer
gency response team member) e o treinamento combinado de seis 
dias heliponto e membro de equipe. Ambos são credenciados pela 
OPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organisation).
Com um investimento financeiro significativo no ano passado, a 
Maersk Training em Aberdeen, na Escócia, construiu um simu
lador de helicóptero e um campo de incêndio de heliponto como 
apoio aos novos cursos. O sistema dual de simulador de helicópte
ro é capaz de simular dois tipos de aeronave: um Sikorsky S92 e um 
Eurocopter 225. A aeronave é capaz de simular fogo no motor e na 
cabeça do rotor além de incêndios de combustíveis de funciona
mento, combustível de alta pressão e estabilizadores (sponson). É 
possível mudar a configuração da instalação fixa graças a um sis
tema de construção único, diz a Maersk Training. O heliponto de 
144m² contém dois reservatórios de água (3x2m) construídos para 
esse fim e equipados com monitores e bocais de hidrantes capazes 
de cruzar seus arcos, dando uma cobertura completa de espuma 
com filme d’água. O diretorexecutivo Stuart Cameron comenta 
que “com a inclusão do HERTM à lista de cursos oferecidos pela 
empresa, a Maersk Training está um passo mais próxima de ser um 
serviço de balcão único, um “onestop shop”, para todas as necessi
dades de treinamento das indústrias de petróleo, gás e eólica. Os 
simuladores nos permitirão oferecer uma melhor experiência de 
aprendizagem na resposta de emergência offshore, não apenas rea
lista, mas também única.”
O curso OPITO HERTM é ministrado e avaliado por bombeiros 
atualizados e completamente operacionais que trabalharam no 

serviço de resgate e combate a incêndios por mais de 25 anos. A 
duração é de 4 dias e inclui uma combinação de elementos práti
cos e teóricos que formam uma imagem realista e exata das ex
pectativas confiadas a uma equipe de resposta de emergência. A 
Maersk Training assegura que o curso transmite conhecimentos 
sólidos sobre todos os procedimentos relacionados ao heliponto 
e ao pouso de helicópteros, enquanto dá aos alunos também a 
oportunidade de ter uma compreensão mais ampla de procedi
mentos de resposta de emergência em uma instalação offshore.
“Durante todo o curso, os participantes são apresentados ao 
planejamento de resposta de emergência para helipontos, siste
mas e controles, equipamento de proteção pessoal e qualquer 
perigo em potencial durante a resposta de emergência”, diz Adri
an Barron, gerente de operações da Maersk Training e instrutor
chefe do treinamento HERTM. “Serão ensinados como fazer a 
extinção eficiente de qualquer incêndio relacionado a helipontos, 
busca e resgate de potenciais vítimas e comunicação eficaz com 
o oficial de pouso do heliponto e com o resto da equipe. Tam
bém serão instruídos sobre o procedimento correto a ser seguido 
no caso do seu apoio ser requisitado para a equipe de resposta de 
emergência offshore no caso de um acidente.”
O curso combinado OPITO de seis dias de membro de equipe 
e heliponto capacita os participantes a receberem o conheci
mento necessário tanto para um assistente de heliponto (HDA 
HERTM) e um membro de equipe de resposta de emergência 
offshore (OERTM). O objetivo do curso é capacitar trabal
hadores offshore a potencialmente desempenhar um papel du
plo em uma instalação e um heliponto, bem como treinar pessoal 
com relação à diferença entre os papéis de um HDA HERTM e 
um OERTM.

O treinamento dá conhecimentos sólidos de todos os procedimentos relativos ao heliponto e à aterrissagem de helicópteros
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Sistema de segurança para manuseio 
de âncoras e reboque
HMC | A empresa HMC (Hydrographic and Marine 
Consultants), com sede na Holanda, introduziu um novo siste
ma com o propósito de aumentar a segurança no manuseio de 
âncoras e reboque. Batizado de SafeTOW, indica o máximo de 
forças de reboque antes do início de uma operação de reboque 
– em relação à distância lateral da linha central da embarcação, 
declara a empresa.
Quando empregado corretamente, o SafeTOW garante a se
gurança da tripulação e da embarcação, conforme a HMC. 
Fornece um cartão de segurança amplo que pode ser usado 
na ponte de comando para ver tudo o que pode acontecer du
rante as operações de reboque ou ancoragem. O sistema pode 
ser combinado com o Instrumento de Planejamento de Carga 
e Carregamento (Cargo Planning and Loading Instrument   
CPC 2.0) da HMC.
Com uma considerável experiência em operações marítimas 
e engenharia de transporte, a HMC afirma que o perigo de 
uma perda catastrófica de estabilidade que faz um rebocador 

capotar não pode ser subestimado e sempre foi uma das formas 
mais rápidas de perder uma embarcação. Os responsáveis têm 
apenas alguns minutos para identificar uma situação irrever
sível, confirma.
A empresa holandesa citou o caso do Bourbon Dolphin, um 
navio rebocador de apoio para manuseio de âncoras de pro
priedade da Bourbon Offshore Norway que capotou ao largo 
da costa da Escócia em 2007 enquanto puxava uma pesada 
corrente de âncora que de repente deslizando, cruzou o con
vés. Oito tripulantes morreram. A comissão de inquérito esta
belecida pelo governo norueguês fez várias recomendações a 
fim de evitar acidentes similares no futuro.
O fator de risco mais significativo é de longe, conforme a 
HMC, a redução da estabilidade do rebocador causada pelo 
aumento no trim de popa. Alguns responsáveis não percebem 
o quão perto podem estar de capotar, quando empregam enor
mes forças de propulsão para manobrar o seu rebocador, res
saltou a empresa. 
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Lançado projeto de novo navio de  
construção offshore
HF 4 | A empresa britânica Mojo Mari
time, uma prestadora de serviços offshore, 
e a companhia de navegação alemã Ham
monia, da cidade de Hamburg, assinaram 
uma Carta de Intenções conjunta para a re
alização do projeto High Flow Installation 
Vessel (HF 4). No contexto desse projeto, 
será construída a primeira embarcação de 
uma classe totalmente nova de navios de 
construção offshore. O navio deverá de
sempenhar trabalhos de construção e lan
çamento de linhas para a indústria eólica 
offshore, como também ser utilizado pela 
indústria offshore de petróleo e gás. Mais 
uma área de atuação é a instalação de tur
binas submarinas para a geração de energia. 
Além disso, o “HF 4” deverá ser capaz de re
alizar trabalhos operacionais e de manuten
ção rapidamente e independentemente das 
marés.

Para a realização desse leque de apli
cações da embarcação de forma confiável 
mesmo sob as condições climáticas mais 
hostis, ela terá um design especial. O con
ceito para a nova construção, para a qual se 
está a procura de um estaleiro apropriado, 
foi desenvolvido pela Voith Turbo GmbH 
& Co.KG em parceria com a Mojo Mari
time. O projeto da embarcação se baseia 
em um catamarã de 59,5m de comprimen

to e 28,6m de largura com uma área total 
de convés de 1000 m2, com um guindaste 
com uma capacidade de elevação de 250 t. 
A confecção do design básico incluiu para 
a Voith, entre outros, o cálculo da estabi
lidade intacta e em avaria, a engenharia da 
estrutura de aço, bem como a distribuição 
dos equipamentos e dos sistemas de máqui
nas do navio. A Voith também fornecerá 
quatro hélices Voith Schneider Propeller 
(VSP) para o navio especial. Elas serão re
sponsáveis pela propulsão bem como pela 
alta manobrabilidade do navio, que poderá 
se posicionar dinamicamente em correntes 
de até 10 nós. A perfeita manobrabilidade 
também é garantida pela forma simétrica 
do casco, segundo a Mojo Maritime, que 
permite uma operação eficiente em todas as 
direções. O navio também terá uma grande 
estabilidade em virtude do seu formato de 

catamarã necessária principalmente para 
operações submarinas. “A posição cen
tralizada do moonpool permite operações 
no local do menor movimento na maré”, 
explica Stefan Moyé, gerente de engenha
ria da Voith Turbo Schneider Propulsion. 
“Além disso, o curtíssimo tempo de mano
bra de inversão viabiliza o posicionamento 
dinâmico exato, mesmo em condições de 
correntes difíceis”.

O equipamento técnico, bem como o 
design no navio, farão com que os custos 
de projetos futuros se reduzam em virtude 
de uma melhor utilização do navio mesmo 
em intempéries climáticas. Atrasos em 
virtude de condições climáticas e riscos 
provenientes de trabalhos durante as 
marés devem ser reduzidos e assim os cus
tos derivados da instalação sofrerão uma 
redução de até 80%, segundo declarações.

“Como prestadores de serviços off
shore pudemos desenvolver um catálogo 
de exigências diversificado para o navio de 
construção perfeito – na engenharia real, 
entretanto, entramos em terreno descon
hecido”, é como Richard Parkinson, 
diretorexecutivo da Mojo Maritime, de
screve o desafio do projeto. “Com a Voith 
tivemos o acompanhamento competente 
e confiável de um parceiro durante todo 
o processo, que conseguiu transformar 
a nossa visão em um conceito orientado 
para o futuro e economicamente único.”

A engenharia do projeto foi incenti
vada pelo Technology Strategy Board, a 
agência de inovação da GrãBretanha. O 
seu objetivo é aumentar o crescimento 
econômico através do fomento e apoio a 
inovações empresariais. Com financia
mento do Department for Business, Inno
vation and Skills (BIS), a agência fortalece 
o contato entre a economia, a pesquisa e 
o setor público. O objetivo é incentivar o 
desenvolvimento de produtos inovadores 
para satisfazer demandas do mercado, 
ge rir os desafios da sociedade e preparar 
uma economia forte para o futuro. 

 > DADOS TÈCHNICOS
High Flow Installation Vessel
Comprimento 59,5 m

Largura 28,6 m

Área de convés 1000 m²

Equipamento 
de convés 

Guindaste com capacidade de 
elevação de 250 t

Propulsão  Voith Schneider Propeller

Classificação  Det Norske Veritas MOU 1 
A1, CLEAN, CRANE, DYNPOS-
AUTR, ECO, NAUT-AW, SPS

O projeto é da Voith Turbo em cooperação 
com a Mojo Maritime
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A Huisman apresenta a grua articulada 
com lança de elevação
TRABALHOS DE INSTALAÇÃO | Para forne
cer soluções confiáveis com o objetivo de a 
instalação submarina em águas profundas e 
a construção offshore durante intempéries 
climáticas, a Huisman lançou a grua articu
lada com lança de elevação (rope luffing 
knuckle boom crane) durante a OTC em 
Houston este ano.
O guindaste patenteado de compensação 
de elevação ativa (active heavecompensat
ed  AHC), observa a Huisman, tem uma 
performance inigualável combinando os 
benefícios de uma grua de lança e uma grua 
articulada. Como tal, oferece uma grande 
altura de elevação e uma grande capaci
dade de extensão/alcance.  As capacidades 
dos novos guindastes vão de 400 até 1.200 
toneladas. Podem sem empregados para 
profundidades marinhas de até 5.000m. 
O primeiro guindaste deste tipo, um guin
daste articulado de lança de 900 toneladas 
para o Seven Arctic da Subsea 7, está com 
entrega programada para 2016. 
A Huisman explica que componentes 
chaves comprovados foram usados para o 
design inovador e patenteado. De acordo 
com o especialista global em içamento de 
cargas, perfuração e soluções submarinas, 
o peso construtivo total do guindaste pôde 

ser mantido baixo, ao mesmo tempo con
cedendo uma grande capacidade de iça
mento e um raio amplo. Incorporando uma 
articulação no desenho da grua foi possível 
reduzir o movimento de pêndulo do gan
cho e, quando extendido, permite grandes 
alturas de elevação, observa a empresa. 
Além disso, a lança do guindaste pode ser 
estacionada verticalmente, economizando 
espaço valioso no convés. O sistema de 
elevação principal abrange um sistema de 
guinchos de depósito e tração e um sistema 
de compensação de elevação separado. Isso 
significa que tanto içamento/abaixamento 
e a compensação de elevação podem ocor
rer simultaneamente sem interdependência 
na performance, resultando em uma mel
hor performance geral do sistema e numa 
maior segurança. Uma falha no sistema 
central de elevação não afetará o compen
sador de elevação, e nem ao contrário.
Como a grua é completamente elétrica, o 
consumo de energia, os níveis de ruído e a 
quantidade de componentes são reduzidos. 
Os custos de operação e manutenção tam
bém são menores. O sistema de elevação 
principal pode ser equipado com um sis
tema de corrente dupla (double fall reeve 
system) ao invés de um sistema de corrente 

única (single fall reeve system), melhoran
do a vida útil do cabo e assim reduzindo os 
gastos operacionais. Além disso, a vida útil 
do cabo é significantemente estendida pelo 
sistema de compensação ativa e passiva 
combinado na elevação principal, já que a 
quantidade de curvas nas polias é minimi
zada e não há esmagamento do tambor ou 
cortes no cabo da talha. O modo passivo 
do sistema de elevação inclui uma redun
dância embutida, e assim o sistema passivo 
é à prova de falhas. Durante as elevações 
de “splash zone” (área de respingos), uma 
redução substancial das forças dinâmicas 
na grua e nos objetos içados é atingida com 
o uso do sistema passivo como absorvedor 
de choques e pode ser usado para evitar 
qualquer ressonância durante içamentos 
submarinos.  Além disso, explica a Huis
man, a compensação de elevação ativa em 
tempo real pode ser realizada num nível de 
consumo de energia muito baixo. O dis
positivo antitorção evita a torção do bloco 
inferior e do cabo durante içamentos sub
marinos na configuração de corrente dupla, 
acrescenta a empresa. Além disso, diminui 
o ponto de aplicação do cabo, o que mel
hora a estabilidade da embarcação e reduz 
o movimento da ponta da lança.

Imagem de uma grua articulada com lança de elevação de 900 toneladas
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O novo design do conceito de graneleiro  
Green Dolphin 38 foi lançado na metade de 2012

VULKAN COUPLINGS | A empresa alemã 
Vulkan Couplings, especializada na 
produção de acoplamentos, possui uma 
grande variedade de produtos em soluções 
para acionamentos integrados especial
mente para navios offshore.  A empresa tem 
o seu maior sucesso no setor das soluções 
para unidades de acionamento para navios 
de perfuração. Nesse sentido, também re
alizou recentemente um projeto que com
preendeu o equipamento de seis navios de 
perfuração que foram construídos no esta
leiro Enseada do Paraguaçu para a Petrobrás 
como afretador. Para esses navios, a Vulkan 
Couplings forneceu acoplamentos alta
mente flexíveis para os gruposgeradores 
Caterpillar MaK 16CM32 e os motores elé
tricos CAT 3516 B, bem como acoplamen
tos torcionais rígidos e freios para as hélices 
orientáveis Kawasaki KST320LF.
O portfólio desses exigentes acionamentos 
dieselelétricos de alto desempenho para 
navios de trabalho abrange acoplamentos 
com elasticidade torcional flexível e muito 

flexível, que em combinação com apoios 
amortizados do motor serão responsáveis 
pela redução das vibrações e absorção das 
vibrações da hélice.
Especialmente para geradores e propulsores 
azimutais das aplicações offshore mencio
nadas, a empresa desenvolveu o Vulkan G. 
Esse acoplamento pode ser utilizado tanto 
para a faixa de motores SAE (5462), quan
to também para a faixa de motores nãoSAE 
(84). A faixa de torque desse acoplamento 
vai de 8,00 kNm até 63,00 kNm. O acopla
mento foi desenvolvido para equipamentos 
de instalação fixa, mas a adaptação do es
latômero é possível sem um deslocamento 
dos agregados conectados. Dados indicam 
que o conceito de elementos apresenta 
ótimos valores relativos às perdas elétricas 
do acoplamento. Com a utilização de um 
elastômero inovador com rigidez torcional 
CTdyn, o equipamento também é ajustado 
em termos de vibração rotacional para que 
as ressonâncias danosas sejam eliminadas 
dentro da faixa de velocidade operacional e 

assim evitar consequências para o controle 
do motor.
Além disso, a Vulkan Couplings apresenta 
o acoplamento Rato R+ da Série Acotec, 
desenvolvida especialmente para a utili
zação em sistemas de acionamento com alto 
nível de exigência de flexibilidade torcional, 
boas características de desalinhamento e 
possivelmente pouca massa rotacional. As 
aplicações destinamse principalmente ao 
setor de motores principais e auxiliares de 
altas velocidades. Durante a engenharia de 
produto para o Rato R+ o foco era princi
palmente o elastômero do acoplamento. 
Pesquisas inovadoras de compostos e tec
nologia de vulcanização muito especializa
da possibilitaram o desenvolvimento de um 
elastômero com uma densidade de potência 
muito maior. O composto Acotec destaca
se dos materiais comumentemente usados 
não apenas pela sua maior força de tração 
e resistência e maior alongamento do mate
rial, mas também pela sua grande resistência 
térmica e poucos sinais de envelhecimento.

GENSET GENSETAZIMUTH THRUSTER EMERGENCY GENSET AZIMUTH VERTICAL THRUSTER

A Vulkan Couplings desenvolveu soluções integradas para sistemas de acionamentos especialmente para navios offshore
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Grua combinada: para offshore e 
movimentação em portos 

LIEBHERR | Com o TCC 14000400 D Li
tronic® a Liebherr desenvolveu um novo 
guindaste. A novidade em engenharia foi 
motivada pela demanda de clientes que 
buscavam modelos que tenham uma ca
pacidade de elevação significativamente 
maior do que gruas móveis convencionais 
nos portos, segundo o fabricante de guin
dastes.
O TCC 14000400 D Litronic® é uma com
binação de grua offshore e grua móvel de 
porto, projetado pela fábrica da Liebherr 
Nenzing GmbH e já foi até entregue a um 
cliente no Azerbaijão, onde a montagem 
foi realizada no porto de Baku. A primeira 
utilização da grua multifuncional de 1.100 
t inclui a construção de plataformas de 
petróleo no Mar Cáspio.
Segundo a Liebherr, a grua se destaca prin
cipalmente pelo seu design inovador, que 
permite duas aplicações completamente 
diferentes. Como atualmente no Azerbai

jão, a grua pode ser montada num batelão 
e ser utilizada como guindaste offshore. 
Neste caso preenche todas as funções 
necessárias, bem como exigências de se
gurança conforme EN 138522. Em modo 
offshore, o guindaste é capaz de elevar car
gas de até 400 t num alcance de 21 m; em 
um alcance de 70 m, a capacidade de ele
vação é de 91 t.
Além disso, o guindaste TCC 14000400 
D Litronic® pode ser usado também como 
grua móvel de porto graças ao seu carro
base. Para isso a tecnologia da Liebherr para 
motores do carrobase de uma grua móvel 
de porto foi combinada com uma nova es
trutura de aço, que consiste em uma estrutu
ra central em disposição estrela na qual se 
encontram montados quatro apoios fixos. 
Para a operação móvel, o guindaste tem 
mais de 48 eixos. Em combinação com um 
guindaste do mesmo tipo, o TCC 14000
400 D Litronic® pode ser usado em tandem.

O TCC 14000-400 D Litronic® tem uma capacidade de elevação de 400 t

Körting Hannover AG
30453 Hannover/Germany 
Tel.: +49 511 2129-446 
st@koerting.de 

www.koerting.de
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Sinergias entre o Brasil e a Alemanha
VDMA | O Brasil já é um pesopesado na produção global de gás e 
petróleo offshore bem como na indústria naval como um todo. Para 
o setor alemão de fornecedores hightech, o Brasil se apresenta como 
mercado atraente, principalmente em virtude da complexidade da ex
ploração dos novos poços offshore, dos planos ambiciosos da estatal 
petrolífera Petrobrás, bem como dos grandes investimentos necessári
os para a criação da infraestrutura necessária em terra e no mar.
Há muitos anos a indústria alemã de bens de equipamento, e prin
cipalmente a construção de máquinas e estações industriais, tem 
atividades locais no Brasil. Na área dos fornecedores da indústria 
marítima ainda existe uma grande demanda para recuperação, já que 
o desenvolvimento da economia brasileira de construção naval e off
shore está ganhando velocidade.
Em 2013 os fornecedores alemães de equipamento naval e offshore, 
que respondem por 68.000 empregos diretos, teve um volume de 
negócios de mais de 11 bilhões de Euros. A porcentagem de expor
tação foi acima de 70%. O setor conseguiu se manobrar pela crise da 
construção naval dos últimos anos com a própria força e a expecta
tiva de um crescimento contínuo nos próximos anos. Para os negó
cios dos fornecedores de offshore no mercado de petróleo e gás, o 
crescimento dos últimos anos continua com intensidade inalterada.
Além dos mercados estabelecidos, as empresas alemãs fornecedoras 
da indústria naval e offshore focam na prospecção de novos mer
cados para a exportação, principalmente no setor de petróleo e gás 
offshore com seu crescimento constante, setor que também desem
penha o papel decisivo para a economia marítima brasileira. Neste 
ponto existem sinergias, que favorecem uma “aprendizagem mútua“ 
e são argumentos a favor de uma cooperação mais profunda dos dois 
segmentos industriais marítimos, que a VDMA (Associação Alemã 
da Indústria de Máquinas e Equipamentos) incentiva ativamente e 
que se refletem claramente nesta edição especial. 
Mais um foco da indústria alemã de fornecedores é a operação de 
navios e de equipamentos offshore eficiente tanto energetica, quanto 
financeiramente. Nesta área a indústria hightech alemã goza de re
putação extraordinária, consequência de sua vantagem tecnológica.
Apesar da grande variedade de produtos e serviços de altíssima qua
lidade de empresas alemãs, corresponder perfeitamente à demanda 
dos clientes brasileiros, os obstáculos substanciais para a entrada no 
mercado não facilita a atuação dos fabricantes alemães no mercado. 

Principalmente em virtude das exigências ampliadas de conteúdo lo
cal, que exigem uma análise pormenorizada de cada empresa sobre 
qual tipo de empenho no país – e com que parceiro – promete suc
esso a longo prazo. Aqui existe uma enorme necessidade de troca de 
informações entre a economia marítima brasileira e alemã.
A VDMA, como parceiro da indústria marítima, tem o Brasil em seu 
foco e contribui ativamente com uma série de atividades e serviços 
para as empresas.  Há pouco tempo, a terceira delegação por iniciativa 
e com liderança técnica da VDMA viajou pelo Brasil e foi muito bem 
sucedida. A viagem, subvencionada e acompanhada pelo Ministério 
Federal da Economia e Energia da Alemanha, concentrouse no es
tabelecimento de contatos e iniciação de negócios específicos com a 
indústria brasileira de offshore e construção naval. Os participantes 
também desta terceira delegação aproveitaram especialmente a opor
tunidade de ter uma impressão pessoal sobre a situação real de seus 
(potenciais) parceiros comerciais.
O gigantesco programa de desenvolvimento da economia de petróleo 
e gás do país exige da indústria local um esforço quase sobrehumano 
– Os empresários industriais frequentemente muito jovens encon
tramse sob pressão considerável e ficam visivelmente gratos por 
coo perações com fornecedores experientes e parceiros do mundo in
teiro. O programa brasileiro de desenvolvimento industrial, quando 
visto pessoalmente, apesar de todos os atrasos e até mesmo retroces
sos, divulgados pela imprensa e de conhecimento do setor, impres
siona pelo que já foi alcançado – frequentemente literalmente em 
greenfield – e pelo que se encontra em construção imediata, graças a 
incontáveis braços engajados e comprometidos com os projetos.
Esta viagem também possibilitou que os participantes estabeleces
sem novos contatos e aprofundassem contatos existentes, apoiou a 
troca de idéias e experiências e continuou a fortelecer ainda mais a 
cooperação teutobrasileira.
A indústria marítima alemã está ansiosa em continuar desenvol
vendo as diversas possibilidades das relações econômicas marítimas 
entre o Brasil e a Alemanha para o crescimento conjunto.

Plataformas offshore brasileiras 
contém uma ampla gama de 
produtos alemães

Hauke Viktor Schlegel, Diretor da VDMA  
(Associação Alemã da Indústria de Máquinas e Equipamentos)

Setor de Fornecedores da Indústria de  
Equipamentos Navais e Offshore
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Fortalecendo iniciativas em P&D
ALFA LAVAL O novo Centro de Testes & Treinamento da Alfa Laval, um especialista global em troca de calor, 
separação e manuseio de fluidos, incorpora uma vasta gama dos produtos da empresa, inclusive o recente 
módulo FCM One de condicionamento de combustível e o sistema de geração de água doce Aqua Blue.

S ituada nas antigas instalações do estaleiro Aalborg, na Di-
namarca, a nova unidade de simulação de navio da Alfa Laval 
significa um considerável fortalecimento às atividades de pes-

quisa e desenvolvimento da empresa.
A área de testes de 250m² foi implementada ao redor de um 

motor marítimo da MAN de 2MW, potência média e quatro tem-
pos. Abrange equipamento comercial e protótipos de todos os gru-
pos de produtos marítimos da Alfa Laval. O motivo inicial para a 
construção da unidade, segundo a Alfa Laval, foram os avanços da 
tecnologia PureSOx de limpeza de gases de exaustão.

Além de continuar o desenvolvimento do purificador, que é 
encomendado repetidamente tanto pela DFDS e pela Spliethoff, o 
centro trabalhará da redução de NOx em sociedade com a empre-
sa Haldor Topsøe. O projeto focará na redução catalítica seletiva 
(RCS) que é uma alternativa técnica para a recirculação de gases 
de exaustão (EGR - exhaust gas recirculation), um processo já utili-

zado pelo PureNOx da Alfa Laval. Trata-se de um sistema de trata-
mento de água que usa um separador centrífugo para limpar a água 
de lavagem no purificador por via húmida.

Em outras áreas, o Centro de Testes & Treinamento da Alfa 
Laval trabalhará com o objetivo de combinar métodos de operação 
mais ecológicos com benefícios financeiros. A eficiência energética 
será muito testada na unidade, como meio de tanto economizar 
dinheiro em custos operacionais e, além disso, reduzir as emissões 
de CO2, entre outras, afirma a Alfa Laval.

Um componente-chave é a caldeira de gases de exaustão do 
Centro, que será usada em um dos primeiros projetos de pesquisa. 

Para a cidade dinamarquesa de Aalborg, o início das operações 
no Centro significou um bônus de energia imediato. A energia ge-
rada pelo motor de 2MW é inserida na rede de energia elétrica local 
e o calor excessivo gerado é colocado à disposição como energia 
térmica para o município.

O módulo de condicionamento de  
combustível FCM One
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Oportunidades de treinamento
O novo centro possibilitará a intensificação das atividades de 
treinamento da Alfa Laval, acrescentando Aalborg aos locais de 
treinamento existentes em Estocolmo, em Manila e em Xangai. 
Além do treinamento intensivo para os funcionários de vendas 
e serviço da Alfa Laval, o Centro disponibilizará uma gama de 
opções de treinamentos externos.

No futuro, armadores, proprietários e operadores poderão 
enviar seus engenheiros e supervisores técnicos para o Centro 
para o treinamento prático em novas tecnologias em produtos da 
Alfa Laval, bem como para treinamento em serviços com o ob-
jetivo de minimizar custos operacionais relativos à manutenção. 
Para construtores navais, também existirá treinamento sobre o 
tamanho e configuração do equipamento para uma economia 
máxima, bem como o impacto de escolhas de design nas possibi-
lidades de serviços e o uso diário do equipamento.

“O Centro de Testes & Treinamento da Alfa Laval é a prova 
mais forte do nosso compromisso com P&D e atendimento dos 
desafios enfrentados pela indústria marítima,” afirma o presi-
dente de Marine & Diesel da Alfa Laval, Peter Leif land. “Com a 
sua inauguração celebramos esse compromisso e o início de uma 
nova era.”

FCM One
Entre os componentes-chave das novas instalações da Alfa Laval 
encontra-se o novo FCM One, que permite uma gestão de tran-
sição mais eficiente entre HFO e destilados.

Quando a Alfa Laval lançou o seu módulo original para o 
condicionamento de combustíveis (FCM – fuel conditioning 
module) em 2001, a empresa declarou que o sistema de alimen-
tação automático de dois estágios de combustível pressurizado 
fornecia um modo compacto e f lexível de ajustar o combustível à 
taxa de f luxo, pressão e viscosidade especificada pelos fabricantes 
de motores.

Já que sistemas de alimentação existentes hoje precisam li-
dar com mais parâmetros de combustíveis e ao mesmo tempo 
ga rantir a mesma segurança e até mesmo uma maior eficiência 
energética, a Alfa Laval lançou agora o FCM One.

“O FCM One combina os benefícios do FCM original com as 
novas vantagens e um nível totalmente novo em f lexibilidade,” 
diz Paolo Golla, gerente de produtos da Alfa Laval para Sistemas 
de Condicionamento de Combustível.

O FCM One integra funções de aquecimento, funções de re-
frigeração e muito mais no mesmo módulo, acionado pelo mesmo 
controlador, ressalta a Alfa Laval. Na sua versão padrão, o FCM 
One filtra o combustível e regula a sua viscosidade, pressão e 
f luxo. Para navios que trabalham com combustíveis múltiplos, 
combustíveis misturados e exigências mais avançadas, uma am-
pla gama de funções adicionais pode ser integrada.

Flexibilidade com combustíveis

Com a atual legislação sobre emissões e altos preços dos combus-
tíveis, a maioria dos navios tem pelo menos dois tipos de combus-
tíveis a bordo e existem sérias preocupações com o consumo de 
energia.

O FCM One foi desenvolvido para atender o amplo leque de 
desafios em termos de combustível. Com suas múltiplas configu-
rações, dá a flexibilidade aos armadores de trabalhar com qualquer 
combustível que esteja à disposição. Além disso, inclui opções es-
pecíficas para melhorar a eficiência energética.

Transição de combustível

O FCM One lida com a transição automática com um controlador 
único e um algoritmo unificado que considera o volume interno 
do sistema. De acordo com a Alfa Laval, isso significa um excelente 
controle da viscosidade que resulta em aceleração ou desaceleração 
(ramping) contínua e regular em qualquer carga de motor. “A vis-
cosidade é mantida em uma faixa estreita conforme a temperatura 
muda,” afirma Golla. “Como não existem flutuações em viscosi-
dade para disparar alarmes e desacelerar o processo, o resultado é 
uma transição mais curta onde são consumidos destilados menos 
custosos.”

Misturas de combustível

Além de trocar entre combustíveis, muitos navios atendem metas 
de emissões de enxofre misturando seu próprio combustível a bor-
do. Este processo também pode ser integrado no FCM One, que 
então calcula e compõe a mistura ideal. “Isso facilita a criação de 
uma combinação econômica para as exigências ECA,” diz Golla, 
que também ressalta que o FCM One também controlou a tran-
sição de e para a mistura.

Usando os combustíveis definidos a bordo, o FCM One de-
termina a mistura como novo combustível baseado na meta de 
enxofre determinada junto com o procedimento de transição do 
combustível em uso corrente. O operador só precisa fazer um 
controle manual da compatibilidade do combustível que é apre-
sentado pelo FCM One e que precisa ser confirmado antes que a 
transição comece. >
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Gravação de dados

A fim de facilitar a documentação, uma das opções do FCM One é 
um manual de registro eletrônico de combustível, no qual os parâ-
metros de transição e de combustível junto com um carimbo de 
tempo e dados de GPS são gravados.

A informação armazenada pode então ser impressa ou expor-
tada de forma digital para um formato seguro que só permite a 
leitura.

Eficiência energética melhorada

O FCM One quer combinar alta eficiência de componentes com 
a dimensão de equipamento cf. exigências e adequada às necessi-
dades atuais. E atinge regularmente os valores-meta sem picos ou 
oscilações. “Mirar e atingir rapidamente os valores corretos sempre 
foi um dos pontos fortes da FCM,” continua Golla. “No FCM One, 
o novo algoritmo torna o processo até mais fácil, o que significa 
um alcance mais rápido  dos melhores parâmetros para a eficiência 
energética.”

Além disso, o FCM One oferece opções para reduzir ainda mais 
o consumo de energia. Uma delas é o controle baseado em VFD 
das bombas de abastecimento de combustível que possibilita uma 
redução direta, minimizando seu consumo de energia quando se 
está em marcha reduzida.

Monitoramento do consumo de combustível específico do motor 

Mesmo sem relação em si com a eficiência do motor, o monito-
ramento do consumo de combustível específico do motor indica 

rapidamente quando acontecem perdas de 
eficiência do motor.

Até o presente, entretanto, sempre foi 
difícil alcançar esse benefício, nota a Alfa 
Laval. Mesmo medidores de vazão de mas-
sa de combustível são influenciados pelo 
pulso da pressão criada na rede de tubos 
pelo sistema de injeção de combustível, que 
causa um ligeiro movimento para frente e 
para trás do combustível. Este movimento 
afeta a medição já que um pouco de com-
bustível passa pelo dispositivo de medição 
a cada pulso.

No FCM One, os pulsos do sistema de 
injeção são considerados permitindo uma 
medição precisa da vazão pelo motor. As-
sim então é possível detectar um maior con-
sumo de combustível num estágio inicial e 
o operador do navio passa a ter um controle 
acurado do custo primário do navio.

Geração de água doce
Com o lançamento do Aqua em 2008, a 
Alfa Laval introduziu um processo eficiente 
para a geração de água doce. A tecnologia 
Aqua reduziu pela metade a necessidade de 
água do mar, conforme a Alfa Laval, junto 
com a energia elétrica necessária para o 
bombeamento da mesma.

A Alfa Laval considera o desenvolvi-
mento do Aqua Blue como próximo passo 
na tecnologia de geração de água doce.

Utilizando o mesmo processo compro-
vado de dessalinização energeticamente eficiente como o seu pre-
decessor, mas incorporando um amplo leque de aprimoramentos 
que simplificam tanto a operação, quanto a instalação, observa a 
empresa.

A tecnologia Aqua baseia-se em um tipo único de placa de 
titânio especificamente projetado para a tarefa de dessalinização.

Sua construção é do tipo 3-em-1, o que significa que evapo-
ração, separação e condensação ocorrem dentro do mesmo con-
junto de placas. Primeiro, água de alimentação passa pela seção in-
ferior onde é evaporada em vácuo. Quando o vapor levanta, passa 
pela seção do separador com a salmoura voltando para o cárter no 
piso do gerador de água doce. Somente o vapor limpo chega à seção 
superior onde é condensado transformando-se em água doce de 
alta qualidade.

Além de minimizar o consumo de energia, a tecnologia Aqua 
mantém o escalonamento no mínimo e parece fornecer água doce 
de alta qualidade de forma sempre consistente. Para assegurar re-
sultados ainda mais uniformes, o fluxo de água salgada pelo Aqua 
Blue é regulado.

“Os operadores do Aqua Blue podem ter a certeza de uma sa-
linidade máxima de 2 ppm em todas as condições e de que a regu-
lagem de água salgada também contribuirá para tempos de partida 
mais rápidos,” disse Alex Jönsson, o gerente de marketing regional 
da Alfa Laval responsável pelo lançamento do produto.

Como a tecnologia Aqua mantém o vácuo dentro do conjunto 
de placas, não existe uma cobertura externa a ser aberta e nenhuma 
área de serviço necessária para além da estrutura.

O gerador de água doce Aqua Blue 50m³/24-h
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Interesse crescente por  
infraestrutura de GNL
LLOYD‘S REGISTER | A Sociedade de Classificação Lloyd´s Regis-
ter publicou uma análise portuária recentemente, segundo a qual 
um desenvolvimento rápido para o abastecimento com GNL é 
muito provável.
No contexto da análise foram avaliados 22 portos internacionais de 
acordo com 18 questões-chave. A análise revela que os portos em 
todo o mundo estão se preparando para uma navegação movida a 
gás, conforme a sociedade de classificação. Assim cresce a demanda 
por uma infraestrutura de GNL tanto no setor de transporte maríti-
mo a curta distância (short-sea) quanto na navegação em alto mar. 
A análise intitulada “LNG Bunkering Infrastructure Survey 2014“ 
demonstra que os grande portos ao redor do mundo preveem ou 
até planejam uma ampla utilização de GNL.
Esta recente análise baseia-se no estudo “LNG Bunkerung In-
frastruktur Studie“
da Lloyd‘s Register, concluída no ano de 2011. Como grande mola 
propulsora para o interesse crescente por GNL, o estudo identifica 
a demanda crescente por parte dos operadores de navios pelo com-
bustível mais atraente em termos de custos.  Os resultados mais im-
portantes da pesquisa, na qual foram considerados principalmente 
os portos nas áreas com controle de emissões na América do Norte 
e na Europa, são os seguintes:

 > 59% dos portos entrevistados têm planos concretos para a 
construção de infraestrutura de abastecimento de GNL.

 > A atual falta de infraestrutura portuária própria não influenci-
ará os planos dos portos em querer fornecer GNL.

 > 76% dos portos acredita que disponibilizarão o abastecimen-
to com GNL nos próximos 5 anos.

 > Os portos partem do princípio de que até 2020 os portos eu-
ropeus mais importantes encontrar-se-ão em condições de 
disponibilizar GNL para a navegação oceânica.

 > 73% dos portos acreditam que o GNL será fornecido por ter-
minais de GNL existentes em terra.

 > A curto prazo, os portos querem apoiar-se no conhecimento 
de fornecedores de gás experientes para levar o gás dos termi-
nais em terra para os navios, principalmente com caminhões 
ou batelões-tanque.

 > A longo prazo, 47% dos portos querem disponibilizar capaci-
dades de armazenamento para o abastecimento com GNL. 
Um porto está considerando a utilização de unidades flutu-
antes de armazenamento e regaseificação (FSRUs -Floating 
Storage and Regasification Units).

 > Até 2020 ou 2025 os portos preveem que o GNL perfazerá 13 
ou 24% do combustível.

 > 86% dos portos consideram provável (54%) ou muito pro-
vável (32%) que a demanda por GNL aumentará nos próxi-
mos três a dez anos na navegação oceânica.

 > Não se espera uma mudança significativa no método de abas-
tecimento, ou seja, onde p.ex. hoje o HFO (óleo combustível 
marítimo) é fornecido usando-se batelões, os portos partem 
do princípio de que no futuro também será assim.

 > A pesquisa demonstra, além disso, que questionamentos da 
sociedade com relação à utilização do GNL como combus-
tível estão diminuindo.

A pesquisa completa pode ser vista sob: 
http://go.lrenergy.org/lngsurvey2014
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Wärtsilä lança nova tecnologia para  
motores de dois tempos e bicombustível
NOVIDADE EM ENGENHARIA | A Wärtsilä lançou recentemente 
o seu novo motor de dois tempos e bicombustível (DF) para a in-
dústria. Baseado na tecnologia própria de baixa pressão, o motor 
usa um sistema de gestão de gás que opera com pressões abaixo 
de 16 bar e assim não há necessidade da operação de um sistema 
de compressão de gás de alta pressão externo ao motor a bordo 
do navio. No modo gás, observa a Wärtsilä, o motor atende aos 
limites de emissão de NOx IMO Tier III sem sistemas de redução 
de NOx (óxido de azoto). Quando combustível líquido é usado, 
o nível Tier II mínimo é atingido, acresenta. O fornecedor de 
soluções e serviços para a indústria marítima observa ainda que 
sua tecnologia permite operação estável a gás em todas as faixas 
de carga. Assim, em carga baixa não há necessidade de trocar 
para diesel. O consumo do combustível piloto é somente de 1% 
da quantidade total de combustível. 

A Wärtsilä afirma que o seu sistema de gás a baixa pressão 
atende todas as exigências de segurança.
O primeiro motor com esta tecnologia, o Wärtsilä RT-
f lex50DF, estará disponível para a entrega no terceiro trimes-
tre de 2014. Outros motores da nova série Generation X da 
empresa se sucederão a esse lançamento e estarão disponíveis 
para entrega em 2015 e em 2016.
O portfolio completo dos motores de dois tempos da Wärt-
silä será disponibilizado em versões bicombustível de baixa 
pressão.

Primeiro contrato
Logo após o lançamento do novo motor nas instalações da 
empresa em Trieste, na Itália, o novo motor foi escolhido pela 
Terntank Rederi AS, uma operadora de petroleiros com sede 

na Dinamarca, para equipar dois novos petroleiros de 15.000 
dwt. Essas serão as primeiras instalações do motor.

A seleção do motor Wärtsilä RTf lex50DF é um elemen-
to central do projeto “Into the future – Baltic SO2lu-

tion” da Terntank, como resposta à chamada por 
propostas de 2013 da Comissão Européia sob 

o programa TEN-T que tem como objetivo 
a identificação de “motorways of the sea” 

(“rodovias do mar”) para promover um 
transporte seguro e sustentável, mel-
horando tanto ligações marítimas ex-
istentes ou novas. O projeto apoia o 
desenvolvimento de uma navegação 
mais sustentável, ecológica e energet-
icamente eficiente no Mar Báltico e a 

criação de uma infraestrutura de GNL. 
Como o Mar Báltico é uma área de con-

trole de emissões: Emissions Control 
Area (ECA), o uso de GNL como com-
bustível é visto como um meio eficaz de 
cumprir as metas regulatórias e ter eficiên-
cia financeira.

Expectativa
A tecnologia Wärtsilä de dois tempos e 

bicombustível será lançada para todo o 
portfólio de motores de baixa rotação 

Wärtsilä Generation X. Atualmente, 
os motores Wärtsilä RT-f lex50, X62 e 

X72 podem ser fornecidos com um 
pacote pronto de bicombustível 
para prepará-los para uma con-

versão DF posterior, se necessário. 
A Wärtsilä prevê que até 2020 mais 

que um quarto de todos os navios enco-
mendados podem ser configurados para fun-

cionarem com combustívels gasosos.Imagem do Wärtsilä RT-flex50DF
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Retrofit otimiza velocidade reduzida
ECOCAM | A MAN Diesel & Turbo está lançando o MAN Eco-
Cam como solução de  retrofit para otimização em pouca carga 
de seus motores mecânicos de velocidade reduzida com turbo-
charger único. A empresa diz que o EcoCam oferece economias 
de combustível significantes de 2-5 g/kW – com prazos de retor-
no curtos – e gera uma maior pressão de cilindro Pmax através do 
temporizador ajustável da válvula exaustora.
“Atualmente, a velocidade reduzida é um padrão industrial esta-
belecido em todos os segmentos, incluindo os mercados de pe-
troleiros e graneleiros, e a MAN Diesel & Turbo sempre busca 
refinar a sua tecnologia e melhorar a eficiência continuamente,” 
ressalta Christian Ludwig, chefe da Retrofit & Upgrade na MAN 
Diesel & Turbo. “O MAN EcoCam ajusta o temporizador da 
válvula de exaustão para uma carga entre 10% e 60%, com uma 
economia de combustível de 2-5g/kW com nenhuma ou mínima 
interrupção no cronograma de um navio durante a instalação.”
A MAN Diesel & Turbo está inicialmente lançando o MAN 
EcoCam para alguns dos seus motores MAN B&W S50MC-C 
e eventualmente lançar-lo-á em sucessivamente para o seu pro-
grama de motores médios e de grade porte.
Como a empresa explica, o MAN EcoCam introduz um perfil 
de came f lexível, chamado cam virtual. O perfil é controlado 
hidraulicamente, ajustando a quantidade de óleo de atuador na 

haste hidráulica do balancim. A regulagem de carga baixa tem 
certo impacto na vibração de torção e NOx. Quando um método 
de ajuste para carga baixa é instalado em um motor, o impacto das 
vibrações de torção e o nível de NOx precisam ser considerados 
para assegurar que o impacto das vibrações não esteja danifican-
do o motor e que o nível de NOx corresponda às regulamentações 
da IMO.
O novo cálculo de vibração de torção e a emenda relativa a NOx 
estão incluídos quando se compra o MAN EcoCam.
O efeito do EcoCam na redução do consumo de combustível foi 
verificado por duas instalações de ensaios independentes e a bor-
do de um navio-teste em serviço, segundo a MAN Diesel & Tur-
bo. O fechamento antecipado da válvula de exaustão gera uma 
maior pressão de compressão, aumentando a pressão de com-
bustão e diminuindo o consumo de óleo combustível. O tempo-
rizador ajustável da válvula exaustora tradicionalmente sempre 
esteve disponível só para motores com comando eletrônico.
Dependendo do perfil de carga de um motor, explica a empresa, o 
MAN EcoCam gera normalmente uma economia na faixa de 2-5 
g/kWh. Para motores menores, isso pode resultar em um período 
de retorno de investimento curto de até 1½ anos, como é o caso 
de, por exemplo, um motor 6S50MC-C com 6.000 horas de fun-
cionamento por ano.
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Novidade no leme aumenta eficiência 
energética
BECKER MARINE SYSTEMS | Com o leme Cross Over Rudder, a 
Becker Marine Systems GmbH & Co. KG, sediada em Hambur-
go, na Alemanha, desenvolveu um novo produto cujo objetivo 
é possibilitar uma economia ainda maior de energia no leme do 
navio. De acordo com a empresa, o af luxo nessa região é geral-
mente desfavorável. Com o novo leme os turbilhões criados ali 
podem ser transformados em energia de propulsão. Esse apri-
moramento entre a cobertura final da hélice e o leme é feito com 
um bulbo no leme e assim cria-se a solução que mais economiza 
energia mantendo uma ótima manobrabilidade. Desenvolvido 
especialmente para a otimização da popa da embarcação, o 
Cross Over Rudder é uma complementação perfeita aos dois 
dispositivos existentes de economia de energia compostos pelo 
Becker Mewis Duct® e o Becker Twisted Fin®, segundo a em-
presa.
De acordo com Dirk Lehmann, diretor-executivo da Becker 
Marine Systems, a utilização do Becker Mewis Duct® e do Beck-

er Twisted Fin® na frente da hélice já economiza muita energia. 
E agora isso também é possível fazer com o leme. Se houver o 
perfeito ajuste entre os três sistemas popa, hélice e unidade de 
leme, o consumo de energia pode cair em dois pontos porcen-
tuais.
O Cross Over Rudder é especialmente apropriado para uso em 
navios velozes com uma grande carga na hélice, como ferry-boats, 
navios de contêineres e cruzeiros. 
A redução de custos é, conforme os dados, muito grande, e as-
sim o retorno sobre o investimento geralmente já é atingido em 
um ano. Até a montagem posterior com o leme novo é atraente 
em termos econômicos. Para soluções de retrofit a empresa ofer-

ece fazer uma análise CFD do leme e da hélice e ambos podem 
então ser adaptados de acordo com os resultados. Essas otimi-
zações podem ser feitas independentemente do fabricante da 
hélice para qualquer armador e estaleiro. Para isso a Becker Ma-
rine Systems trabalha em estreita cooperação com fabricantes 
de motores como a MAN e a Wärtsilä e assim encontra-se na 
posição competente para realizar a engenharia de sistemas de 
motores e propulsão completos, incluindo os sistemas de mano-
bra. Para ambos os fabricantes de motores a empresa também 
desenvolveu os lemes adequados às suas hélices.

Encomendas do leme de alta performance
Para o novo leme, a Becker Marine Systems já pode confirmar 
encomendas de estaleiros conhecidos. Por exemplo, cinco navi-
os de contêiner de 14.000 TEUs no estaleiro sul-coreano Hyun-
dai Heavy Industries (HHI) e mais cinco navios de contêiner 
de 18.800 TEUs para a empresa United Arab Shipping Com-

pany (UASC) estão sendo equipados. Além disso, sete navios de 
contêiner de 8.800 TEUs no Dalian Shipbuilding para a China 
International Marine Containers (CIMC), que serão operados 
em contrato de fretamento pela Mediterranean Shipping Com-
pany (MSC). Também para os novos navios ConRo do Grupo 
Grimaldi, a empresa está fazendo o fornecimento em parceria 
com a Wärtsilä.
A demanda por sistemas de leme Cross-Over-Ruder é tão grande, 
segundo Dirk Lehmann, que já nos próximos anos serão respon-
sáveis por 20 a 30% do volume de encomendas. Com isso serão 
um produto de sucesso similar como os Mewis Duct, dos quais já 
foram vendidos 580 unidades.

Simulação CFD – Perdas de energia sem o bulbo no leme (à esquerda), menores perdas de energia com bulbo no leme (à direita)
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Reduzindo o impacto de  
variações na construção naval
BUILD2DESIGN | A DNV GL lançou um novo serviço chamado 
Build2Design para ajudar estaleiros e armadores a melhorar a 
economia de combustível dos seus navios reduzindo variações 
nos seus processos construtivos.
Melhorias significativas foram atingidas no design de navios com 
maior eficiência de consumo de combustível nos últimos anos, 
ressalta a sociedade classificadora. O desempenho de designs de 
navios ecológicos (Eco-Ship) foi documentado tanto pela dinâmi-
ca dos f luidos computacional (CFD) e testes de tanque, e alguns 
designs também comprovaram o seu desempenho em operação. 
Entretanto, algumas questões relacionadas com a variação em 
performance e pesquisa agora mostraram uma grande variação 
em diferentes navios com o mesmo design, diz a DNV GL.
“Reunimos dados que mostram que existe uma grande variação 
no consumo de combustível entre navios com o design igual. 
Isto nos levou ao desenvolvimento de um novo serviço, o Build-
2Design, que visa garantir que o navio atual entregue é tão bom 
quanto o seu design,” explica Michael Aasland, diretor-executivo 
para o segmento de graneleiros na DNV GL – Maritime. Dr. 
Olav Rognebakke, director geral da Hidrodinâmica na DNV GL, 
complementa: “Build2Design baseia-se em fundamentos teóri-
cos sólidos em combinação com a tecnologia mais moderna e usa 
cálculos CFD avançados para identificar os parâmetros que in-

f luenciam o consumo de combustível e o efeito de cada parâmet-
ro separadamente.”
Durante o desenvolvimento do novo serviço, a DNV GL anali-
sou criteriosamente mais de 20 parâmetros, considerando tanto a 
complexidade de abordar o parâmetro e seu impacto no consumo 
para cada parâmetro. Os resultados do projeto também mostram 
que a seleção dos parâmetros será específica de acordo com o de-
sign, já que o f luxo ao redor do casco do navio varia de um design 
para o outro.
“Fizemos uma abordagem custo-benefício quando selecionamos 
os parâmetros para que o armador obtenha o benefício máximo 
com impacto mínimo no estaleiro,” declarou Aasland. “Um dos 
parâmetros que estamos considerando é o posicionamento e 
alinhamento da quilha de balanço. Cálculos CFD avançados 
mostram que 0,5% de redução na resistência podem ser alcança-
dos ajustando a posição e o ângulo.”
No primeiro projeto-piloto realizado no novo conceito de navio 
graneleiro com o design Green Dolphin 38, uma estimativa con-
servadora mostra que uma economia de 2% pode ser atingida, o 
que representa 80 toneladas de combustível por ano e uma eco-
nomia de US$ 50.000/ano. Números correspondentes para um 
graneleiro Capesize típico são de 200 toneladas de combustível/
ano e uma economia de US$ 120.000/ano.

O novo design do conceito de 
graneleiro Green Dolphin 38 
foi lançado na metade de 2012

Investing in 
the original 

pays off

jetsgroup.com
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Novas talhas operadas  
a ar para peso-pesado  
no portfólio

J D NEUHAUS | Seguindo um programa contínuo de desenvolvi-
mento e inovação, a J D Neuhaus lançou mais modelos novos 
da sua gama de mecanismos de elevação, talhas EH monotrilho 
operadas a ar. As unidades potentes e robustas são soluções con-
fiáveis para elevação pesada nos ambientes mais difíceis, incluin-
do os setores offshore e de construção naval, afirma o especialista 
alemão em talhas, ganchos e gruas.
Duas versões, uma para cada um dos produtos de capacidade de 
elevação de 75 e 100 toneladas na gama EH, encontram-se dis-
poníveis agora tanto nas versões de trilho duplo (twin-trolley) e 
naquela disponível anteriormente de acionamento transversal de 
quatro trilhos (four-trolley traverse drive) ou dois monotrilhos 
paralelos. Todos os modelos usam uma nova unidade de mo-
tor de ar comprimido com uma potência útil de 9 kW em um 
abastecimento de pressão do ar a 6 bar. O motor inclui uma tec-
nologia muito comprovada para o içamento/acionamento e op-
erações de freio integradas, baseada em uma haste de freio com 
ranhuras e uma unidade de rotor auto-lubrificante, ressalta a  
J D Neuhaus.
As talhas redesenhadas na versão de acionamento de dois trilhos 
paralelos (four-trolley) são denominados EH 75 e EH 100, ofe-
recendo capacidades de elevação de 75 e 100 toneladas, respec-
tivamente. As novas versões de acionamento de trilhos duplos, 
que oferecem unidades mais compactas para operações onde 
existe espaço limitado, são denominadas EH 75C e EH 100C. 
De acordo com o fabricante, foram realizadas reduções de peso 

significativas para os mecanismos de elevação de quatro trilhos – 
250 kg para o EH 75 e 600 kg para o EH 100. Os modelos com-
pactos de trilho duplo EH 75C e EH 100C oferecem uma redução 
de peso de 350 kg cada, comparados com os seus respectivos pares 
na versão de 4 trilhos. Os novos ganchos estão equipados com um 
sistema de refrigeração proativo da caixa de marchas que utiliza 
o ar de exaustão expandido do motor de acionamento. Os níveis 
de ruído durante a operação também foram reduzidos, afirma a 
empresa. Outras novidades que incluem válvulas pino como limi-
tadores da talha para a posição máxima e mínima, com disposições 
paralelas de rodas dentadas, agora também estão sendo incorpo-
radas.

A talha da mais recente versão de quatro trilhos da série EH da J D 
Neuhaus (imagem da versão de 100 t) oferece uma velocidade em 
até 50% maior com 50% a menos de energia utilizada e até 10%  
mais leve
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Gama ampliada para ensaio TBN
DIGI TBN | A Parker Kittiwake, uma empresa global provedora de tecno-
logias de controle de bens e de proteção, lançou o kit de testes DIGI TBN 
atualizado recentemente. O kit digital de análises para óleo usado agora 
dá uma indicação rápida do número de neutralização alcalina (total base 
number-TBN) de esgotamento em lubrificantes de cilindros com uma 
gama de neutralização BN de até 100, confirma a empresa britânica.    
Diretrizes de referência recentes de fabricantes de motores (OEMs) 
recomendam o uso de lubrificantes com uma reserva alcalina (BN) 
mais alta em motores novos para ajudar na prevenção de danificações 
causadas por desgaste corrosivo. Como conseqüência, grandes em-
presas de petróleo estão adicionando lubrificantes com reserva alca-
lina (BN) mais alta ao seu portfólio de produtos. Steve Dye, gerente 
de marketing e desenvolvimento da Parker Kittiwake, afirma: “Com 
o novo kit de testes DIGI TBN da Parker Kittiwake, operadores de 
navios que usam lubrificantes com TBN maior agora podem testar 
os níveis de TBN residual no seu óleo. Isso tranquiliza os operadores, 
garantindo-lhes que estão seguindo as recomendações da OEM para 
prevenir corrosão a frio. Esse teste simples e rápido pode ser usado 
junto com testes de laboratório, mas fornece uma leitura a bordo em 

dois minutos para respeitar as recomendações de teste das OEMs.” 
“Testes freqüentes de TBN são importantes para o óleo residual nos 
cilindros, já que encontram-se continuamente expostos à produtos de 
combustão ácida que precisam ser neutralizados antes que corroam 
peças do motor. Conseqüentemente, a manutenção de uma reserva 
alcalina correta é fundamental na prevenção de danos desnecessários 
a componentes caros dentro do motor, tais como revestimentos dos 
cilindros.” Em uma recomendação de manutenção recente da MAN, 
diz a Parker Kittiwake, a OEM recomendou o kit de testes DIGI TBN 
como uma alternativa precisa e mais rápida ao envio de amostras para 
um laboratório de testes. O update do kit de testes DIGI TBN faz parte 
da pesquisa continua da Parker Kittiwake com relação ao problema da 
corrosão na área fria. A empresa disse que em breve lançará um kit de 
testes que, em pouquíssimos minutos, medirá eficazmente o nível de 
desgaste corrosivo em óleo de raspagem usado. Isso ampliará o port-
folio da Parker Kittiwake, permitindo que operadores de navios moni-
torem níveis específicos tanto de ferro corroído como metálico no óleo 
do cilindro, dando-lhes uma visão geral ampla sobre as condições de 
operação dentro da câmara do cilindro.

Schwarze-Robitec apresenta inovações
ROHRBIEGEN | A empresa Schwarze-Robitec GmbH, situada em 
Colônia, na Alemanha, desenvolveu uma nova linha de produtos para a 
dobragem de perfis, bem como um novo conceito de comando para as 
suas máquinas de dobragem de perfis e tubos a frio. 
A nova linha de produtos para dobragem de perfis possibilita a do-
bragem de perfis de formatos livres tridimensionais, com momento 
de torção. Com esse processo patenteado a máquina também dobra e 
curva isometrias complexas.
Além da operação fácil, o novo comando da máquina propicia princi-
palmente uma otimização da produção em questões de tempo através 
do comando sincrônico de cada eixo da máquina. Assim, no caso de 

máquinas com várias ranhuras os tempos de transação entre duas 
chapas são reduzidos ao mínimo. De acordo com informações da em-
presa, as etapas na indústria produtiva precisam ser realizadas cada vez 
mais rapidamente, mais individualizadas e a custos sempre menores. 
Por isso a engenharia dedicou atenção ao comando simplificado e à 
conexão inteligente entre o software de comando e a máquina. O re-
sultado são processos muito econômicos e uma taxa de erro baixa. A 
organização dos menus do comando da máquina foi concebida consid-
erando a mais moderna ergonomia. Além disso, houve a integração de 
uma ferramenta de diagnóstico e manutenção que guia o usuário por 
todos os passos de ajuste, configuração e otimização.
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Estudo comercial descreve como 
aproveitar oportunidades offshore
DIVERSIFICAÇÃO | A Aveva anunciou o lançamento de um novo es-
tudo comercial chamado “Diversificação – Os aspectos tecnológi-
cos”. Trata-se de um exame sobre como a última geração de soft-
ware marítimo pode ajudar a vencer os desafios que os construtores 
navais enfrentam na busca por diversificação, entrando em segmen-
tos adjacentes, como offshore, integrando aplicações individuais e 
bancos de dados com aqueles usados nas plantas industriais. Isto, 
de acordo com o fornecedor de software de engenharia baseado na 
Inglaterra, apresenta duas valiosas oportunidades de negócios.
Em primeiro lugar, permite a colaboração com especialistas de 
plantas industriais em projetos offshore complexos, e, em segundo 
lugar, oferece uma oportunidade de aplicação direta de ferramentas 
e capacidades de instalação de equipamentos em projetos baseados 
em fábricas, tais como centrais flutuantes (power barges).
Bruce Douglas, o vice-presidente sênior da Aveva para estratégia 
de produto e marketing, diz: “A diversificação, ingressando em 
projetos offshore é vital para estaleiros. O atual mercado de con-
strução naval está estagnado, mas existe uma enorme oportuni-
dade de negócio para construtores navais no mercado offshore. 
Para aproveitar esta oportunidade, os construtores navais precisam 
aumentar as suas capacidades e aumentar a eficiência em design e 
eficácia financeira na produção. Aproximadamente 70% dos nossos 
clientes da Aveva Marine já se encontram envolvidos em projetos 
offshore ou da marinha.”

Principais desafios
Conforme descrito no estudo, os estaleiros que procuram diversifi-
car-se enfrentam um ou mais dos seguintes desafios:

 > Tamanho do projeto: Muitas oportunidades de projeto são 
grandes e/ou complexas demais para um único estaleiro. Elas 
exigem a capacidade de fazer parcerias com outros estaleiros, 
com contratação especializada ou com subcontratação múlti-
pla.

 > Incompatibilidade tecnológica: Colaboração eficiente exige 
que as tecnologias usadas em todo o projeto apoiem todas 
as áreas. Historicamente, o software de construção naval não 
dava suporte para uma colaboração eficiente nem mesmo 
entre os próprios estaleiros. E certamente não apoiava a co-
laboração entre estaleiros e contratantes EPC, fato que com-
provadamente foi um dos grandes problemas nos primeiros 
projetos de FPSOs.

 > Tecnologias inadequadas: Software existente pode não ser 
adaptável a novos tipos de projetos.

 > Recursos finitos: O custo da diversificação pode, muitas ve-
zes, ser tão alto, que uma empresa simplesmente não conseg-
ue fazer a reconfiguração sozinha, seja em tudo ou a tempo de 
abraçar as novas oportunidades. A agilidade comercial exige 
que os estaleiros sejam capazes de aplicar rapidamente as suas 
instalações existentes, capacidades e habilidades para novos 
tipos de projetos.

 > Capacidade e habilidades existentes inadequadas: Competên-
cia é um bem comercial crucial, caro e de longo prazo. Se não 

puder ser aplicada rapidamente a novas oportunidades de 
negócios, a diversificação está fadada a falhar.

O estudo comercial da Aveva conclui que a diversificação exige o 
uso de tecnologias de engenharia, design e gestão de informação 
que facilitem o uso de competências existentes em novos tipos de 
projetos. Estas tecnologias existem sob forma de um conjunto com-
provado de aplicações que, enquanto dedicados às necessidades 
específicas da construção naval, também permitem colaboração 
eficiente e global com outros estaleiros e com as plantas industriais, 
utillizando estruturas de banco de dados e ferramentas comuns.
Durante a recente Conferência e Feira Marítima Marintec China 
em Xangai, a Aveva apresentou produtos-chave de software em um 
showcase com o propósito de conceder aos clientes da indústria 
marítima a capacidade de atingir uma maior diversificação. Foram 
incluídos produtos do portfolio da Aveva Marine, bem como da 
Aveva Net e da Aveva ERM (Enterprise Resource Management).

O novo estudo comercial da Aveva  
“Diversificação - O aspecto tecnológico”
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O Guia do Comprador serve como avaliação 
do mercado e fonte de fornecimentos. Organizado 
de forma clara, de acordo com referências, você 
encontra as ofertas da indústria naval internacional 
e setores relacionados nas seguintes colunas.
 

1 Estaleiro naval
Shipyards

9 Técnica de navegação e comunicação
Navigation + communikation

2 Equipamentos de propulsão
Propulsion plants

10 Sistemas de operação de navios
Ship‘s operation systems

3 Componentes de motor
Engine components

11 Equipamento de convés
Deck equipment

4 Proteção anticorrosão
Corrosion protection

12 Construção e consulta
Construction + consulting

5 Equipamento de navio
Ships´equipment

13 Tecnologia de manejamento de carga
Cargo handling technology

6 Hidráulica + pneumática
Hydraulic + pneumatic

14 Equipamento de alarme e segurança
Alarm + security equipment

7 Alimentação elétrica de bordo
On-board power supplies

17

15

Serviços marítimos
Maritime services

Construção portuária
Port construction

8 Aparelhos de medição + controle
Measurement + control devices

18

16

Informação 
Information

Offshore + tecnologia oceânica
Offshore + Ocean Technology

The Buyer‘s Guide serves as market review  
and source of supply lis ting. Clearly arranged 
according to references, you find the offers 
of international shipbuilding and supporting 
industry in the following columns.

|  Buyeŕs Guide
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1 Estaleiro naval
Shipyards

1.06  Reparos e conversões 
         Repairs + conversions 

2 Equipamentos de 
propulsão 
Propulsion plants

2.02  Caixa redutora / Gears

2.06  Leme + sistemas de leme
        Rudders + Rudder systems

2.09  Sistemas de exaustão 
         Exhaust systems

2.10  Unidades especiais 
         de propulsão  
         Special propulsion units

2.13  Serviços + 
         peças de reposição
        Service + spare parts

3 Componentes 
de motor 
Engine components

2.04  Eixos e sistemas de eixo 
         Shaft + shaft systems

German Drydocks 
GmbH & Co. KG 
Barkhausenstraße 60
D 27568 Bremerhaven
Tel.  +49 (0)471 48 01 - 0 
Fax +49 (0)471 48 01 - 940
Email:  info@germandrydocks.com
www.germandrydocks.com
2 Dry Docks:         335 x 35 m , 222 x 26 m
4 Floating Docks: 280 x 38 m, 215 x 35 m, 
                               162 x 24 m, 147 x 21 m 

Repairs and Conversions

Brückenstraße 25 • D-27568 Bremerhaven
Tel. +49(0)471 478-0 • Fax +49(0)471 478-280

E-mail: info@lloydwerft.com
www.lloydwerft.com

Propulsion systems with power ratings 
from 250 up to 30,000 kW

REINTJES GmbH
Eugen-Reintjes-Str. 7
D-31785 Hamelin
Tel. +49 (0)5151 104-0 
Fax +49 (0)5151 104-300
sales@reintjes-gears.de • www.reintjes-gears.de

NAVILUS gearboxes 
from 1,000 kW to 50,000 kW

Siemens AG
Am Industriepark 2

46562 Voerde - Friedrichsfeld / Germany
Tel.: +49 (0)2871 92 - 0 • Fax: +49 (0)2871 92 - 2419

contact-md@siemens.com • www.siemens.com

Controllable-pitch propeller systems,
Shaft lines

SCHOTTEL Sales and Service
Mainzer Str. 99
D-56322 Spay/Rhein
Tel. + 49 (0) 2628 / 6 10
Fax + 49 (0) 2628 / 6 13 00
e-mail: info@schottel.de  •  www.schottel.de

2.05  Hélice / Propellers

Controllable-pitch propeller systems,
Shaft lines

SCHOTTEL Sales and Service
Mainzer Str. 99
D-56322 Spay/Rhein
Tel. + 49 (0) 2628 / 6 10
Fax + 49 (0) 2628 / 6 13 00
e-mail: info@schottel.de  •  www.schottel.de

Wilhelm-Bergner-Str. 15 • D-21509 Glinde
Tel.: +49-40 711 80 20  •  Fax: +49-40 711 00 86

e-mail:  oceangoing@vdvelden.com
www.vdvelden.com

Rudders and Steering Gears
- High-Tech Manoeuvring Equipment -

2.07  Ajuda de manobra
         Manoeuvring aids

Jastram GmbH & CO. KG
Billwerder Billdeich 603 • D-21033 Hamburg
Tel. +49 40 725 601-0 • Fax +49 40 725 601-28
e-mail:   info@jastram.net
Internet: www.jastram-group.com
Transverse Thrusters, Rudder Propellers,
Azimuth Grid Thrusters, Electric Drives

Rudderpropellers, Transverse Thrusters,
 Pump-Jets 

SCHOTTEL Sales and Service
Mainzer Str. 99
D-56322 Spay/Rhein
Tel. + 49 (0) 2628 / 6 10
Fax + 49 (0) 2628 / 6 13 00
e-mail: info@schottel.de  •  www.schottel.de

MWB Motorenwerke Bremerhaven AG 
Barkhausenstraße 60
D 27568 Bremerhaven
Tel. +49(0)471 9450-253 • Fax +49(0)471 9450-200

E-Mail:   Bjoern.Berndt@mwb.ag
Internet: www.mwb.ag

Design and installation of
exhaust gas abatement systems

Exhaust Gas Purification Systems / 
Diesel Particulate Filters / SCR Catalysts

Hug Engineering AG
Im Geren 14 • CH 8352 Elsau
Phone +41 52 368 20 20
Fax      +41 52 368 20 10
info@hug-eng.ch • www.hug-eng.ch

Rudderpropellers, Twin-Propellers,
Navigators, Combi-Drives, Pump-Jets

SCHOTTEL Sales and Service
Mainzer Str. 99
D-56322 Spay/Rhein
Tel. + 49 (0) 2628 / 6 10
Fax + 49 (0) 2628 / 6 13 00
e-mail: info@schottel.de  •  www.schottel.de

2.11  Unidade de propulsão 
        por jato de água        
        Water jet propulsion units

Pump-Jets for main 
and auxiliary propulsion

SCHOTTEL Sales and Service
Mainzer Str. 99
D-56322 Spay/Rhein
Tel. + 49 (0) 2628 / 6 10
Fax + 49 (0) 2628 / 6 13 00
e-mail: info@schottel.de  •  www.schottel.de

MWB Motorenwerke Bremerhaven AG 
Barkhausenstraße 60
D 27568 Bremerhaven
Tel. +49(0)471 9450-444 • Fax +49(0)471 9450-220

E-Mail:   power@mwb.ag
Internet: www.mwb.ag

Development, modification and 
maintenance of engines

Your Representative for Germany 
Austria and Switzerland

Friedemann Stehr
Tel.  +49 6621 9682930

E-mail: fs@friedemann-stehr.de
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3.05  Motor de arranque
        Starters

3.13  Pré-aquecedores
        Preheaters

4 Proteção anticorrosã
Corrosion protection

4.03  Tratamento de superfície
         Surface treatment

4.05  Proteção anódica
        Anodic protection

5 Equipamento de navio 
Ships´equipment

5.05  Cozinhas + depósitos
        Galleys + Stores

5.06 Móveis + decoração 
        interna
        Furniture + interior fittings

5.08  Equipamento de 
        abastecimento
        Supplying equipment

DÜSTERLOH Fluidtechnik GmbH
Abteilung Pneumatik Starter
Im Vogelsang 105
D-45527 Hattingen
Tel. +49 2324 709 - 0  •  Fax  +49 2324 709 -110
E-mail: info@duesterloh.de • www.duesterloh.de

Air Starters for Diesel and
Gas Engines up to 9.000 kW

3.06  Carregador turbo  
         Turbochargers

 
ABB Ltda
Turbocharging Service Station
Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, 126 
Bonsuccesso
21040-300 Rio de Janeiro
Phone: +55 21 3868 2090
After hours: +55 11 3688 9003
Fax: + 55 21 3867 7908
turbo@br.abb.com • www.abb.com/turbocharging

Original Parts and Original Service
for ABB turbochargers

3.07  Filtro / Filters

Automatic, duplex and simplex filters 
for lubrication oil, fuel oil and sea water

BOLL & KIRCH Filterbau GmbH
Siemensstr. 10-14 • D-50170 Kerpen
Tel.: +49 2273 562-0 • Fax: +49 2273 562-223
info@bollfilter.de  •  www.bollfilter.de

Specialized in Filtration and Separation

VTE-Filter GmbH
Hans-Boeckler-Ring 31
22851 Norderstedt/Hamburg
Germany
Tel.: +49 40.521 089-0
Fax: +49 40.524 208 5
Email: info@vte-filter.de · www.vte-filter.de

filters and automatic filters for chemical, 
petrochemical industry, on- and offshore

FAUDI GmbH
Faudi-Straße 1
35260 Stadtallendorf / Germany
Tel. +49 (0) 6428 702-0
Fax +49 (0) 6428 702-188
info@faudi.de  •  www.faudi.de

3.09  Sistemas de combustão 
         e tratamento
         Fuel treatment plants 

DIESEL SWITCH / Homogenizer

Aquametro AG
Ringstrasse 75 · 4106 Therwil / Switzerland
Tel. +41 61 725 11 22 
marine@aquametro.com · www.aquametro.com

3.10  Sistemas de injeção
         Injection systems

Ganser CRS AG
Industriestrasse 26
CH-8404 Winterthur
Switzerland
Tel. +41 (0)52 235 38 88
Fax +41 (0)52 235 38 81 
e-mail: info@ganser-crs.ch • www.ganser-crs.ch

Common Rail Systems for Diesel and Dual Fuel 
Engines up to 10’000 kW, also as a retrofit 

High pressure fuel injection systems up to 2.500 bar
for diesel engines from 1.000 to 40.000 kW

L'Orange GmbH 
Porschestrasse 30
D-70435 Stuttgart
Tel. + 49 711 82609-0
Fax + 49 711 82609-61
e-mail:  sales@lorange.com
www.lorange.com

Schniewindt GmbH & CO. KG
Postfach 13 60 • D-58805 Neuenrade / Germany
Tel.  +49 (0) 23 92- 69 20
Fax  +49 (0) 23 92- 69 211
e-mail:   Vertrieb-Waerme@schniewindt.de
                     www.schniewindt.de

Electrical preheaters for diesel engines

ELWA ELEKTRO WÄRME MÜNCHEN
A.HILPOLTSTEINER GMBH & CO. KG 
Postfach 0160 | D-82213 Maisach
tel +49 (0)8141 22866-0 
fax +49 (0)8141 22866-10
email: sales@elwa.com | www.elwa.com

Oil and Cooling Water Preheating

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 1-3 
D-35633 Lahnau
Tel. +49 6441 609-0 
Fax +49 6441 609-50
e-mail:  info@wiwa.de • www.wiwa.de

ICCP & MGPS Systems / Sacrificial Anodes
PES-Propellershaft Earthing Systems/Supplier & Service

CIS Elektrotechnik GmbH 
Wellseedamm 13 
D-24145 Kiel-Wellsee
Tel.:  +49 431 71 97 003
Fax:  +49 431 71 97 004
info@cis-ship.com 

www.cis-ship.com

Schniewindt GmbH & CO. KG
Postfach 13 60 • D-58805 Neuenrade / Germany
Tel.  +49 (0) 23 92- 69 20
Fax  +49 (0) 23 92- 69 211
e-mail:  Vertrieb-Waerme@schniewindt.de
                     www.schniewindt.de

Heating systems for cabins, bathrooms, 
stores and engine rooms

5.03  Refrigeração AVAC
        Refrigeration / HVAC

The world´s No. 1 supplier of marine foodservice
equipment, laundry systems and pantry appliances.

Lock and Hardware Concepts 
for Ship & Yachtbuilders

G. Schwepper Beschlag GmbH & Co.
Velberter Straße 83
D 42579 Heiligenhaus 
Tel.  +49 2056 58-55-0
Fax +49  2056 58-55-41
e-mail: schwepper@schwepper.com
                      www.schwepper.com

DVZ-SERVICES GmbH
Boschstrasse 9
D-28857 Syke
Tel. +49(0)4242 16938-0
Fax +49(0)4242 16938 99
e-mail:   info@dvz-group.de
internet: www.dvz-group.de
Oily Water Seperators, Oil-in-Water - Monitors, Sewage Treatment

Plants, Ballast Water Treatment, R/O - Systems

bg-01-14-brazil.indd   3 08.07.14   09:18
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5.11  Gestão da água de lastro 
        Ballast water management

  5.14  Sistema de impacto 
          e vibração
         Shock + vibration systems

6 Hidráulica + pneumática 
Hydraulic + pneumatic 
equipment

6.01  Bombas / Pumps

6.02  Compressores
         Compressors

6.04  Válvulas / Valves

5.09  Sistema de remoção 
         Waste disposal systems

Ocean Clean GmbH
Zum Kühlhaus 5
D-18069 Rostock
Tel.:  +49(0)381 8112930
Fax:  +49(0)381 8112939
e-mail: info@oceanclean.de • www.oceanclean.de

Membrane Supported Biological Sewage 
Treatment Plants

DVZ-SERVICES GmbH
Boschstrasse 9
D-28857 Syke
Tel. +49(0)4242 16938-0
Fax +49(0)4242 16938 99
e-mail:   info@dvz-group.de
internet: www.dvz-group.de
Oily Water Seperators, Oil-in-Water - Monitors, Sewage Treatment

Plants, Ballast Water Treatment, R/O - Systems

ROCHEM Membrane Systems for purification 
of gray- and blackwater acc. IMO MEPC.159(55)

ROCHEM UF-Systeme GmbH 
Seegelkenkehre 4 • D-21107 Hamburg

Tel. +49 (0)40 374 952 20 
Fax +49 (0)40 374 952 55

info@rochem.de • www.rochem.de

ROCHEM UF-Systeme GmbH 
Seegelkenkehre 4 • D-21107 Hamburg

Tel. +49 (0)40 374 952 20 
Fax +49 (0)40 374 952 55

info@rochem.de • www.rochem.de
ROCHEM Membrane Systems 

for pure water generation by reverse osmosis

5.10  Separador de óleo 
        Oil separation

Ocean Clean GmbH
Zum Kühlhaus 5
D-18069 Rostock
Tel.:  +49(0)381 8112930
Fax:  +49(0)381 8112939
e-mail: info@oceanclean.de • www.oceanclean.de

Oily Water Separator

DVZ-SERVICES GmbH
Boschstrasse 9
D-28857 Syke
Tel. (04242) 16938-0
Fax (04242) 16938 99
e-mail:   info@dvz-group.de
internet: www.dvz-group.de
Oily Water Seperators, Oil-in-Water - Monitors, Sewage Treatment

Plants, Ballast Water Treatment, R/O - Systems

Ocean Clean GmbH
Zum Kühlhaus 5
D-18069 Rostock
Tel.:  +49(0)381 8112930
Fax:  +49(0)381 8112939
e-mail: info@oceanclean.de • www.oceanclean.de

BIO-SEA by BIO-UV
Ballast Water Treatment Systems

Ballast Water Treatment

BOLL & KIRCH Filterbau GmbH
Siemensstr. 10-14 • D-50170 Kerpen
Tel.: +49 2273 562-0 • Fax: +49 2273 562-223
info@bollfilter.de  •  www.bollfilter.de

DVZ-BALLAST-SYSTEMS GmbH
Boschstrasse 9
D-28857 Syke
Tel. +49(0)4242 16938-0
Fax +49(0)4242 16938 99
e-mail:   info@dvz-group.de
internet: www.dvz-group.de

N.E.I. VOS Venturi Oxygen Stripping
Ballast Water Treatment

More than 25 years experience
in shock and vibration systems 

Sebert Schwingungstechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 35
D-73230 Kirchheim
Tel. +49 (0)7021 50040
Fax +49 (0)7021 500420
E-mail  info@sebert.org  •  www.sebert.de
subsidiaries in Bremen, France, Netherlands, Rumania

von-Thünen-Str. 7  
D-28307 Bremen
Tel. +49 421 486 81-0 • Fax +49 421 486 81-11
e-mail:    info@behrenspumpen.de
Internet: www.behrenspumpen.de

Ship Centrifugal Pumps

KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria 

kral@kral.at, www.kral.at

KRAL Screw Pumps for Low Sulfur Fuels. 
Magnetic Coupled Pumps.

Körting Hannover AG 
Badenstedter Straße 56 
30453 Hannover/Germany 

Contact:
Tel.: +49 511 2129-446 
st@koerting.de www.koerting.de

Water jet ejectors   ●   Bilge ejectors

58x30-Kästcheneintrag-Ship+Offshore-131129.indd   229.11.2013   14:28:33

Screw Pumps & Systems

Markgrafenstr. 29-39 
D-90459 Nuremberg · Germany
Phone: +49 (0)911/4306 - 0 
Fax: +49 (0)911/4306 - 490
E-Mail: pumps@leistritz.com · www.leistritz.com

Twin-Screw Pumps, Progressive Cavity
Pumps, High Pressure Pumps

Bornemann GmbH
Industriestraße 2 • D-31683 Obernkirchen 

Phone: +49 (0)5724 390 0 • Fax: +49 (0)5724 390 290
info@bornemann.com • www.bornemann.com

Neuenhauser Kompressorenbau GmbH
Hans-Voshaar-Str. 5
D-49828 Neuenhaus
Tel. +49(0)5941 604-0 • Fax +49(0)5941 604-202
e-mail:  nk@neuenhauser.de

www.neuenhauser.de  •  www.nk-air.com
Air- and water-cooled compressors, air receivers 

with valve head, bulk head penetrations

Sauer  Compressors

J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH 
P.O. Box 92 13, 24157 Kiel/Germany

P H O N E  +49 431 3940-0 
F A X  +49 431 3940-24 
E - M A I L  info@sauercompressors.de

www.sauercompressors.com

Wasser- und luftgekühlte Kompressoren
Water- and air-cooled compressors

www.sauercompressors.com

Water- and air-cooled compressors

Quick Coupling Systems
for Shipbuilding and Offshoreapplications

WALTHER PRÄZISION 
Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 2
42781 Haan, Germany
Tel. +49(0)2129 567-0 • Fax +49(0)2129 567-450
e-mail: info@walther-praezision.de 
               www.walther-praezision.de

Marine valves, indication,
remote controls, ship spare parts

FAK-ARMATUREN GmbH
Lademannbogen 53
D-22339 Hamburg
Tel. +49 40 538949-0
Fax +49 40 538949 92
E-mail:   info@fak-armaturen.de
Internet: www.fak-armaturen.de

Wafer Type Check Valves, 
Wafer Type Duo Check Valves, Special Valves

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. 
Armaturenwerk KG
Industriepark Heilshorn
Sachsenring 30
D-27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel. +49 4795 55042-0 • Fax +49 4795 55042-850
e-mail: contact@ritag.com • www.ritag.com
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8.09  Aparelhos de teste
         Test kits

Your representative for Eastern Europe
Wladyslaw Jaszowski
PROMARE Sp. z o.o.
Tel.: +48 58 6 64 98 47
Fax: +48 58 6 64 90 69

E-mail: promare@promare.com.pl

Your Representative for Germany 
Austria and Switzerland

Friedemann Stehr
Tel.  +49 6621 9682930

E-mail: fs@friedemann-stehr.de

6.05  Sistemas de tubulação 
        Piping systems

6.07  Válvulas por controle 
         remoto
         Remote controlled valve
         systems  

8
Aparelhos de medição 
+ controle
Measurement 
+ control devices

8.02  Medição de pressão  
        Pressure monitoring

8.04  Sistemas de medição 
         do nível           
         Level measurement        
         systems

8.05  Medição de fluxo
         Flow measurement 

8.11 Sistemas de medição do
       nível do tanque
       Tank level gauging systems

9
Técnica de navegação 
e comunicação
Navigation 
+ communikation

8.12  Sistemas de 
         automatização 
         Automation equipment

STRAUB Werke AG
Straubstrasse 13
CH 7323 Wangs
Tel. +41 81 725 41 00  •  Fax +41 81 725 41 01
E-mail:    straub@straub.ch
Internet:  www.straub.ch
STRAUB - With an overview 
                  for the right connection

Brandstücken 21 • 22549 Hamburg
Tel. +49 (0)40 8662535-0 • Fax +49 (0)40 8662535-29

info@goepfert-maritime-systems.com
www.goepfert-maritime-systems.com

Your specialist for automation, valve remote 
control and tank measurement

7 Alimentação elétrica 
de bordo
On-board power supplies

7.06  Passagens de cabo 
        e tubulação 
        Cable + pipe transits

GEAQUELLO® + FLAMMADUR® 
Fire protection systems

AIK Flammadur Brandschutz GmbH
Otto-Hahn-Strasse 5
D-34123 Kassel
Phone : +49(0)561-5801-0
Fax     : +49(0)561-5801-240  
e-mail : info@aik-flammadur.de

Sensors & Switches to control
Pressure, Temperature, Level, Flow

Barksdale GmbH 
Dorn-Assenheimer Strasse 27
D-61203 Reichelsheim
Tel:  +49 (0) 6035-949-0
Fax: +49 (0) 6035-949-111
e-mail: info@barksdale.de 

www.barksdale.de

Pressure and differential pressure transmitters

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
D-77761 Schiltach
Tel. +49(0)7836 50-0 • Fax +49(0)7836 50-201
e-mail:  info.de@vega.com • www.vega.com

TILSE Industrie- und Schiffstechnik GmbH
Sottorfallee 12
D-22529 Hamburg
Tel. +49 (0)40 432 08 08 0
Fax +49 (0)40 432 08 08 88
E-mail: tilse@tilse.com  •  www.tilse.com

pneumatic, electric und el.-pn. tank level 
gauging with online transmission

Level sensors for all solids & liquids

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
D-77761 Schiltach
Tel. +49(0)7836 50-0 • Fax +49(0)7836 50-201
e-mail:  info.de@vega.com • www.vega.com

KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria 

kral@kral.at, www.kral.at

Fuel Consumption and Lube Oil 
Measurement for Diesel Engines.

Fuel consumption measurement 
and monitoring systems.

Aquametro AG
Ringstrasse 75 · 4106 Therwil / Switzerland
Tel. +41 61 725 11 22 
marine@aquametro.com · www.aquametro.com

Test kits, autom. monitoring systems,
sampling devices, ultrasonic cleaning

Martechnic GmbH
Adlerhorst 4
D-22459 Hamburg
Tel. +49 (0)40 85 31 28-0
Fax +49 (0)40 85 31 28-16
E-mail:   info@martechnic.com
Internet: www.martechnic.com

TILSE Industrie- und Schiffstechnik GmbH
Sottorfallee 12
D-22529 Hamburg
Tel. +49 (0)40 432 08 08 0
Fax +49 (0)40 432 08 08 88
E-mail: tilse@tilse.com  •  www.tilse.com

pneumatic, electric und el.-pn. tank level 
gauging with online transmission

VISATRON Oil Mist Detection Systems 
against Engine Crankcase Explosions

Schaller Automation GmbH & Co. KG
Industriering 14 • D-66440 Blieskastel 

Tel. +49 (0)6842 508-0 • Fax +49 (0)6842 508-260
e-mail: info@schaller.de • www.schaller.de

9.04  Sistema de navegação  
        Navigation systems

Manufacturer of finest marine chronometers,
clocks and electrical clock systems

Gerhard D. WEMPE KG
Division Chronometerwerke 
Steinstraße 23 • D-20095 Hamburg
Tel.: + 49 (0)40 334 48-899
Fax: + 49 (0)40 334 48-676
E-mail: chrono@wempe.de
www.chronometerwerke-maritim.de

KRACHT GmbH
Gewerbestr. 20 • D-58791 Werdohl

Tel. +49(0)2392.935 0 • Fax +49(0)2392.935 209
info@kracht.eu • www.kracht.eu

Transfer pumps – Flow measurement
Mobile hydraulics – Industrial hydraulics
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        de comando
        Bridge equipment

11 Equipamento 
de convés  
Deck equipment

11.01  Gruas / Cranes 

11.03  Equipamento de amarras
          e amarramento  
          Lashing +       
          securing equipment

11.07  Âncoras + equipamento
          de ancoragem
          Anchors + mooring
          equipment

11.06  Armações de contêiner 
          Container cell guides

12.01  Escritórios de engenharia      
          Consulting engineers

12 Construção e consulta
Construction 
+ consulting

14
Equipamento de 
alarme e segurança 
Alarm + safety 
equipment

14.01  Barcos salva-vidas 
          + Davits   
          Lifeboats + davits

Marine seat systems for yachts 
and commercial ships

Pörtner GmbH 
Werther Str. 274 
D-33619 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 10 01 09 
Fax +49 (0) 521 16 04 61
E-Mail:   info@poertner-gmbh.de 
internet: www.poertner-gmbh.de

Global Davit GmbH 
Graf-Zeppelin-Ring  2 
D-27211 Bassum
Tel. +49 (0)4241 93 35 0 
Fax +49 (0)4241 93 35 25
e-mail:   info@global-davit.de
Internet: www.global-davit.de

Survival-  and Deck Equipment

d-i davit international gmbh
Sandstr. 20
D-27232 Sulingen
Tel. (04271) 9 32 70 • Fax (04271) 93 27 27
e-mail:   info@davit-international.de
Internet: www.davit-international.de

Cranes, davits and free-fall systems

GERMAN LASHING 
Robert Böck GmbH
Marcusallee 9 • D-28359 Bremen
Tel.  +49 (0)421 17 361-5
Fax: +49 (0)421 17 361-99
E-Mail:   info@germanlashing.de
Internet: www.germanlashing.de

SEC Ship's Equipment 
Centre Bremen GmbH
Speicherhof 5 
D-28217 Bremen
Tel. (0421) 39 69 10 • Fax (0421) 38 53 19
e-mail:    info@sec-bremen.de
Internet: www.sec-bremen.de

For container, RoRo and timber cargo
Layout and optimization of lashing systems

www.shipandoffshore.net

Container Lashing Equipment; Spreader;
Car & Trailer Lashing; Lifting Beams

MEC Container Safety Systems GmbH 
Kühnehöfe 1 
D-22761 Hamburg
Tel. +49 (0)40 756026 0 
Fax +49 (0)40 756026 50
e-mail: info@mec-lashing.de 
www.mec-lashing.de

SEC Ship's Equipment 
Centre Bremen GmbH
Speicherhof 5
D-28217 Bremen
Tel. (0421) 39 69 10 • Fax (0421) 38 53 19
e-mail:    info@sec-bremen.de
Internet: www.sec-bremen.de
Layout, 3D-design, delivery and installations

of container related constructions

Drahtseilwerk GmbH
Auf der Bult 14-16
D-27574 Bremerhaven 
Tel. +49 471 931 89 0 
Fax +49 471 931 89 39
mail@drahtseilwerk.de • www.drahtseilwerk.de

Steel wire ropes up to 84 mm,
ATLAS ropes, DURA-Winchline

Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management

Naval architects
Marine engineers

info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg

SHIP DESIGN & CONSULT
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AVEVA Group plc
High Cross, Madingley Rd
Cambridge CB3 0HB
England
Tel: +44 1223 556655
info@aveva.com • www.aveva.com

Engineering design and information management
solutions for the Plant and Marine industries

13
Tecnologia de mane-
jamento de carga 
Cargo handling 
technology

13.02  Gruas / Cranes 

Drahtseilwerk GmbH
Auf der Bult 14-16
D-27574 Bremerhaven 
Tel. +49 471 931 89 0 
Fax +49 471 931 89 39
mail@drahtseilwerk.de • www.drahtseilwerk.de

Steel wire ropes up to 84 mm,
special ropes for hoisting and luffing

Global Davit GmbH 
Graf-Zeppelin-Ring  2 
D-27211 Bassum
Tel. +49 (0)4241 93 35 0 
Fax +49 (0)4241 93 35 25
e-mail:   info@global-davit.de
Internet: www.global-davit.de

Survival-  and Deck Equipment

d-i davit international gmbh
Sandstr. 20
D-27232 Sulingen
Tel. (04271) 9 32 70 • Fax (04271) 93 27 27
e-mail:   info@davit-international.de
Internet: www.davit-international.de

Cranes, davits and free-fall systems

Advice, concepts and concept/design reviews
for offshore systems in ice and/or open waters

SEA2ICE LTD. & CO. KG
Am Kaiserkai 1 • 20457 Hamburg, Germany  

Tel.  +49-40-22614633 • Houston +1-281-7630434
advice@sea2ice.com • www.sea2ice.com
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DVV Media Group GmbH  •  Nordkanalstraße 36  •  20097 Hamburg / Germany
Phone +49 40 2 37 14 -117  •  Fax +49 40 2 37 14 -236

florian.visser@dvvmedia.com  •  fs@friedemann-stehr.de

For further information please contact:

18 Buyer‘s Guide 
Information

www.shipandoffshore.net

14.03  Convenção SOLAS
          SOLAS Equipment

16
Offshore + tecno-
logia oceânica
Offshore + ocean
technology

16.07  Tecnologia ártica
          Arctic + polar technology

16.09  Equipamentos marítimos
          Marine equipment 
          + components

Quality Products & Services for Fire,
Navigation, Communication, Rescue & Safety

W.H. Brennan & Co Pte Ltd
47 Loyang Way
Singapore 508739
Tel:  +65 6549 5111
Fax: +65 6542 5246
Email:     whb@whbrennan.com
Website: www.whbrennan.com

Your One-Stop Solutions Provider for the Marine & 
Offshore Markets For Fire, Rescue & Safety Services

GLOBAL MARINE SAFETY (SINGAPORE) PTE LTD   
No.16 Penjuru Close, Singapore 608612
Tel.        +65 6897 7086
Fax        +65 6897 8930
E-mail:   gms@gms.com.sg
Website: www.gms.com.sg

Production of elements and mipulators
on offshore platforms and vessels

CEMET LTD SP. Z O.O.
GDAŃSK - POLAND  
tel. +48 58 301-41-68
e-mail: g.lewandowski@cemet.com.pl
                www.cemet.com.pl

ON LINE Safety Equipment "one stop" Shop

TechnoFIBRE (S) Pte Ltd
tel.  +65 6266 1412
fax  +65 6266 1435

e-mail: sales@technofibre.com
www.technofibre.com

Advice, concepts and concept/design reviews
for offshore systems in ice and/or open waters

SEA2ICE LTD. & CO. KG
Am Kaiserkai 1 • 20457 Hamburg, Germany 

Tel.  +49-40-22614633 • Houston +1-281-7630434 
advice@sea2ice.com • www.sea2ice.com
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Melhorando a prática de carta 
partita
LIVRO BRANCO Os altos custos de combustível em conjunção com preocupações ambientais são justifica-
tiva suficiente para que armadores-proprietários continuem a melhorar a eficácia em consumo de combus-
tível e a reduzir as emissões de CO2. Além de abraçar tecnologias sofisticadas desenvolvidas durante os últi-
mos anos, a indústria naval deveria repensar sua abordagem relativa às práticas de contrato de afretamento 
(charter party), afirma o arquiteto naval chefe da Jeppesen, Dr. Henry Chen, no seu livro branco “Proposta para 
melhorar a prática de contrato de carta partita” (“Proposal for Improving Charter Party Practice”), da qual 
segue uma versão resumida e editada. 

Durante a última década, a indústria marítima presen-
ciou melhorias significativas na eficiência do consumo 
de combustível graças a aprimoramentos no design do 

casco, motor e hélices, bem como em melhores revestimentos 
anti-fouling (contra incrustações) que mantém o casco limpo 
até a próxima parada em dique seco (dry-docking). Os arma-
dores-proprietários estão começando a investir em “tecnolo-
gia verde” para melhorar o seu índice de eficiência energética 
(EEDI - Energy Efficiency Design Index) da frota e reduzir os 
custos operacionais determinados por altos preços do com-
bustível e a reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) 
conforme estabelecido pela IMO, a Organização Marítima 
Internacional.

Entretanto, quando estes eficientes navios entram em 
serviço sob um contrato de fretamento (charter), as vantagens 
do seu desemprenho aprimorado não conseguem ser plena-
mente aproveitadas. O contrato de fretamento, com concei-
tos que datam de uma época anterior à disponibilização de 
previsões meteorológicas precisas, tecnologia de sensores, 
GPS e comunicação via satélite entre navio e terra-firme; fre-
quentemente leva a um desperdício de combustível e maiores 
emissões de gases do efeito-estufa, sem mencionar o risco à 
segurança do navio e a sua tripulação. 

Em contratos de fretamento por tempo comuns, tanto o 
armador-proprietário e o afretador concordam em um “nível 
mínimo de desempenho do navio”, o que essencialmente sig-
nifica que o armador-proprietário garante que o navio atin-
girá uma velocidade determinada, por exemplo, de “aproxi-
madamente 12,5 nós”, na qual consumirá não mais do que “65 
toneladas de combustível por dia”. Mas, esse nível mínimo de 
desempenho do navio é aplicável somente durante as vaga-
mente definidas “condições de bom tempo” determinadas em 
termos aproximados usando medidas como a escala de Beau-
fort, não se importando com a direção do vento ou das ondas 
ou do período entre as ondas e como isso afeta a velocidade e 
o consumo de combustível. 

Fazendo-se uma comparação, o afretador geralmente está 
apenas interessado no tempo de trânsito desejado e na hora 
de chegada estimada (ETA), e, claro, no custo total do fre-

tamento, incluindo o combustível adicional para os dias de 
condições climáticas adversas, taxas de sobrestada, etc. No 
entanto, sem um monitoramento adequado e uma otimização 
do percurso de viagem para a ETA desejada, o afretador ig-
nora completamente quanto combustível está sendo desper-
diçado. Não apenas essa ineficiência é muito cara, mas a ima-
gem pública do armador-proprietário também sofre em uma 
época na qual os consumidores estão buscando cada vez mais 
serviços de transporte “ecológicos”.

Percurso de viagem otimizado X termos de contrato 
de fretamento por tempo
A figura abaixo apresenta um exemplo típico de um navio 
de container viajando pelo Oceano Pacífico no inverno. O 
armador-proprietário opera o navio sob um contrato de afre-
tamento a tempo para a manutenção de uma velocidade de-
terminada de cerca de 20 nós em condições climáticas mel-
hores do que Beaufort 5. Mesmo quando o vento e a corrente 
vinham principalmente pela popa, o navio foi desviado para 
o sul, viajando por uma rota muito mais longa de Yokohama 
até Los Angeles. Acrescentando quase 320 milhas náuticas a 
mais a 20,3 nós, resultando em 289 toneladas de combustível 
(19%) desperdiçado se comparado com a rota otimizada com 
um grande círculo, que exigiria uma viagem a apenas 18,8 nós 
para chegar no mesmo horário. Enquanto que a altura máxi-
ma das ondas encontradas ao longo da rota sul foi mais baixa, 
os movimentos resultantes do navio em ambas as rotas foram 
parecidos, e dentro dos limites de operação segura para essa 
classe de navio. 

Apesar da maioria dos navios sob contrato de fretamento 
a tempo serem petroleiros e graneleiros mais lentos, que con-
somem menos combustível, o valor porcentual neste exemplo 
demonstra a enorme quantidade potencial de combustível 
desperdiçado inconscientemente pela indústria por causa 
dos termos do contrato de fretamento correntes. A tradução 
desse fato são milhões de dólares desperdiçados todo ano e 
mais de três toneladas de emissões de gases do efeito-estufa 
desnecessárias por cada tonelada de combustível naval des-
perdiçada.
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Questões de chegada virtual e incrustações no casco
A fim de reduzir o período de estadia no porto (laytime) por 
causa de congestionamento no porto e economizar com-
bustível, o Oil Companies International Marine Forum 
(OCIMF) promove um conceito chamado chegada virtual 
(“virtual arrival”- VA) para navios sob contrato de afreta-
mento por viagem ou a curto prazo, spot. Sob o contrato de 
afretamento por viagem, o afretador pode propor que o navio 
reduza velocidade e chegue mais tarde por causa do conges-
tionamento no porto. Entretanto, o armador-proprietário 
precisa estar de acordo em dividir a economia de custos de 
combustível com o afretador. A quantidade economizada é 
calculada baseando-se no combustível que o navio teria con-
sumido se ele tivesse “virtualmente chegado” no horário de 
acordo com a velocidade acordada originalmente e o consu-
mo de combustível por dia. Agora surge um problema quando 
as taxas de consumo de combustível nas velocidades reduzi-
das não são documentadas ou garantidas adequadamente. 
Empresas de rota de condições climáticas são cada vez mais 
colocadas numa posição de simular a passagem VA, usando 
modelos de performance de navio ambíguos e previsões de 
vento e ondas incertas para o resto da passagem. A tarefa é 
até mais amedrontadora para redesenhar no sentido inverso 
o desempenho de consumo de combustível de chegada real 
e virtual no final de uma viagem, considerando as condições 
climáticas e as correntes para convencer ambas as partes an-
tes que o dinheiro troque de mãos.

Novamente, por causa das velocidades ordenadas rigida-
mente nos contratos de afretamento qualquer otimização de 
viagem, usando gestão de velocidade ou rotas baseadas em 
condições meteorológicas, não pode ser utilizada para econ-
omizar combustível. Fato é o que a experiência mostra: que 
nem cada navio chegado virtualmente, VA, acaba economi-
zado combustível para o horário de chegada desejado.

Se o armador-proprietário decidir não usar a VA e chegar 
cedo, continuando a viagem na velocidade do contrato de fret-
amento original, o navio pode ter que esperar durante um lon-
go período para descarregar por causa de indisponibilidade 
de berços. Apesar de o armador-proprietário ser compensa-
do por taxas de sobrestada, o afretador não pagará custos de 

limpeza do casco se a estadia prolongada resultar em incrus-
tações no casco e na hélice. A não ser que a limpeza seja feita, 
o armador-proprietário precisa pagar custos de combustível 
adicionais nas viagens subsequentes. A BIMCO tenta abordar 
esse assunto estabelecendo limites para o número máximo de 
dias no porto, mas não aborda a questão de incrustações de-
rivadas da baixa velocidade. Isso pode ser mais um problema 
se um novo revestimento de casco requerer uma velocidade 
mínima para manter sua eficácia. 

A solução proposta
A solução destes problemas começa com uma ampla reforma 
do contrato de afretamento, na qual cláusulas antiquadas são 
substituídas por novos termos que motivem os armadores-
proprietários e os afretadores a aproveitar as tecnologias rel-
evantes. Os avançados planejamentos e otimização de viagens 
juntamente com a previsão meteorológica oceânica moderna, 
GPS e sistema de localização de navios AIS, navegabilidade 
do navio e modelagem de resposta do navio em mar agitado 
e comunicação por satélite (email, short burst data SBD, tel-
efone, internet, etc.) permitem a caracterização acurada do 
desempenho do navio em qualquer condição meteorológica.

A inclusão de sensores a bordo do navio e de ferramentas 
de software permitiriam que tanto armadores-proprietários 
quanto afretadores estejam sempre a par do desempenho do 
navio e das condições específicas desse desempenho, tais 
como vento, ondas e calados, bem como do rendimento mo-
tor/hélice. 

Medidores de vazão medindo o consumo em tempo real e 
sensores de torque medindo a potência em tempo real reuniri-
am as condições verdadeiras sob as quais o navio está operando 
de forma acurada. Sensores de movimento medindo balanço 
transversal e longitudinal (roll, pitch) e acelerações confirma-
riam se o navio está enfrentando ondas de tempestades severas. 
Esses sensores podem ser acrescentados com relatórios locais 
em tempo real de condições ambientais (vento, pressão, humi-
dade, etc.), o que daria uma maior visibilidade sobre o desem-
penho do navio nas condições específicas. Esta considerável 
quantidade adicional poderia ser gravada e armazenada junto 
com os dados existentes relativos a incidentes pela “caixa- >

www.furuno.com
FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

FMD-3300 [23.1" LCD]FMD-3200 [19" LCD]

Planejamento de rota e controle de navegação rápido e intuitivo

Ecrã com capacidade multifunction, apresentando ECDIS, informação 
Conning, Radar/Chart Radar e Alert Management

Redesenhado imediato da carta gerado pelo avançado motor de 
redesenhado de FURUNO, fazendo que a demora no redesenhado seja    
uma coisa do passado

Operação baseada em tarefas, fazendo que a operação do ECDIS seja 
simple e intuitiva

Rápido e preciso planejamento de rotas, monitorización e dados de 
navegação
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preta”  a bordo do navio, o gravador de dados de viagem (VDR 
- voyage data recorder) para permitir uma análise do desem-
penho depois da viagem e prospecção de dados (data mining).

Um pacote de software poderia fornecer um painel de 
análise tipo Google que aconselharia a tripulação do navio e 
os gestores em terra sobre questões de desempenho do navio 
em tempo real. O software seria capaz de detectar e alertar so-
bre uma performance fora do normal. Por exemplo, se o navio 
estiver consumindo um nível acima dos níveis normais de 
combustível, mas os sensores determinarem que as condições 
meteorológicas e de ondas foram calmas durante vários meses, 
esta combinação indicaria que o motor do navio e/ou o casco 
teriam benefícios se passassem por uma manutenção ou uma 
limpeza. Esse tipo de aplicação de “dados amplos” já é muito 
usado em outros setores da indústria.

Nessa solução, que é especialmente relevante em contratos 
de fretamento por tempo, tanto os armadores-proprietários e 
os afretadores concordariam em um conjunto de padrões de 
desempenho básicos para velocidades e consumos durante 
condições climáticas calmas. Este padrão de desempenho mín-
imo pode ser avaliado periodicamente por terceiros, tais como 
sociedades classificadoras ou pelo uso de ferramentas de soft-

ware que prospectam dados no conjunto de dados gravados 
dos sensores. A transparência dos dados reduz a “contabilidade 
criativa” muito comum hoje em dia. Os armadores-proprietári-
os detectariam de forma proativa as questões de manutenção 
e evitariam pagar multas pela performance aquém do exigido. 
Os afretadores estariam menos preocupados se os armadores-
proprietários fazem ou não a manutenção de seus navios adequ-
adamente e concentrar-se-iam na otimização da viagem para a 
chegada just-in-time confiável, usando as mais novas tecnolo-
gias para a otimização da rota. 

Um exemplo sobre como aplicar a tecnologia existente 
em contratos de afretamento seria abandonar os conceitos de 
velocidade exigida e dias de bom tempo versus dias de mau 
tempo. Previsões meteorológicas são muito precisas hoje em 
dia em até três a cinco dias com previsões razoáveis acom-
panhadas de estimativas de probabilidade chegando até 15 
dias.  A teoria de resposta do navio ao movimento  consegue 
prever de forma detalhada o desempenho da navegabilidade 
do navio dependendo da altura, direção e período das ondas. 
Resultados de alta resolução de modelos de correntes globais 
baseados em medições via satélite em tempo real também po-
dem ser usados para otimizar a economia de combustível. A 

Rota típica de um navio de contêineres 
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otimização avançada de rota, o roteamento inteligente, que 
usa os computadores pessoais de hoje podem determinar a 
rota maiseficiente em termos de combustível, se inserirmos 
uma condição de carga de um navio e suas características de 
desempenho, da origem ao destino para uma gama de ETAs, 
com a respectiva previsão de consumo de combustível para 
cada um. A comunicação entre o provedor de rota cf. as con-
dições meteorológicas, armadores-proprietários, comandan-
tes e afretadores pode ser disponibilizada pela conectividade 
de banda larga via satélite.

Para afretamentos por viagem e spot, o armador-proprie-
tário poderia usar ferramentas de otimização de viagem avan-
çadas para cotar taxas de fretamento fixas incluindo o custo 
de combustível de antemão, já antes da viagem. Por exemplo, 
o preço poderia estar baseado em um leque de horários de 
chegada selecionados pelo afretador. Uma chegada mais cedo 
geralmente consome mais combustível, assim seria mais cara 
do que uma chegada mais tarde. Se for determinado durante 
o curso da viagem que o porto de destino está congestionado 
e atrasado com relação ao cronograma, o ETA poderia ser 
ajustado durante a rota e um preço revisto poderia ser acor-
dado nesse ou naquele momento. O afretador poderia tomar 
uma decisão para mudar o novo ETA (mais tarde) a um custo 
menor ou manter aquele original. 

Benefícios resultantes
A solução proposta traria muitos benefícios para o armador-
proprietário e para o afretador:

 > O comandante pode otimizar a velocidade do navio e a 
rota para minimizar o consumo de combustível e evitar 
intempéries climáticas e movimentos severos do navio 
sem ser penalizado;

 > Taxas de afretamento fixas predeterminadas remove-
riam incentivos para o armador-proprietário de fornecer 
informações incorretas sobre condições climáticas ou 
consumo de combustível;

 > Armadores-proprietários teriam um maior incentivo 
para investir em melhorias de eficiência de consumo e de 
desativar navios mais velhos e ineficientes a fim de com-
petir melhor, já que navios com eficiência de consumo 
serão recompensados com custos de operação mais baix-
os e taxas de fretamento mais altas; 

 > O afretador se beneficia da melhor confiabilidade do 
ETA e custos de combustível menores;

 > O afretador consegue gerenciar custos de transporte ne-
gociando taxas de fretamento em troca de horários de 
chegada dependendo da urgência, sensibilidade de ETA, 
ou quando um congestionamento do porto já é previ-
sível;

 > Com os instrumentos a bordo, a validação automática 
das condições climáticas no local do navio e das con-
dições de operação forneceriam um nível adicional de 
conforto para o afretador;

 > A transparência do processo reduziria os custos de arbi-
tragem e contencioso para ambas as partes;

 > Uma redução geral de custos legais e de combustível re-
sultarão no fato de que o armador-proprietário poderá 
oferecer preços mais competitivos ao afretador;

 > Os consumidores podem escolher embarcadores ou 
transportadores que usam este tipo de contrato como 

uma ferramenta de apoio a serviços de transporte 
“ecológicos”;

 > Uma redução geral em consumo de combustível reduz a 
emissão de gases do efeito estufa e assim o meio ambi-
ente global também tem vantagens.

Organizações como a BIMCO trabalham duro para mod-
ernizar os contratos de afretamento, mas reconhecem que é 
difícil substituir o formato original por um novo contrato pa-
drão. Ao invés disso, emendas e cláusulas adicionais são acres-
centadas para atender desafios específicos. 

O resultado é um contrato cada vez mais complexo e ad 
hoc que falha ao não atender a questão fundamental – a re-
moção de razões de desconfiança entre armador-proprietári-
os e afretadores – e assim perpetuando ineficiências operacio-
nais e custos mais altos para ambas as partes. 

As tecnologias de monitoramento a bordo hoje podem dar 
um insight sem precedentes a armador-proprietários, opera-
dores e afretadores no desempenho operacional. Isso pode in-
centivar ambas as partes a melhorar a eficiência de consumo 
de combustível e ao mesmo tempo proteger os armadores-
proprietários do risco financeiro proveniente das condições 
climáticas, pirataria ou de eventos inesperados. Consideran-
do os custos atuais do combustível e o interesse crescente na 
redução das emissões de gases do efeito estufa, chegou a hora 
de remover obstáculos institucionais para alcançar uma situ-
ação de win-win-win para o armador-proprietário, o afretador 
e para o meio-ambiente.

Neuenhauser Kompressorenbau GmbH
Hans-Voshaar-Str. 5 • D-49828 Neuenhaus

Tel. +49 (0) 5941 604-0 • Fax +49 (0) 5941 604-202
e-mail: nk@neuenhauser.de

www.nk-air.com
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Colocando o treinamento na nuvem
CAT | Computação em nuvem (cloud computing) oferece vantagens 
significativas bem como acessibilidade e um ambiente seguro para in-
teração. Por isso pode ser considerado uma plataforma ideal para siste-
mas de aprendizagem à distância. Uma nova plataforma de treinamen-
to, chamada computer-aided training – CAT (treinamento assistido 
por computador) baseia-se em computação em nuvem e combina as 
vantagens da aprendizagem à distância e treinamento em sala de aula, 
descreve Mads Friis Sørensen, gerente da sucursal europeia da Furuno.
Sistemas de aprendizagem à distância atualmente disponíveis, tais 
como treinamento por computador (computer-based training - CBT) 
e treinamento online (web-based training -WBT) são usados para trei-
namento de familiarização com o ECDIS (Electronic Chart Display 
and Information System) e são amplamente reconhecidos como alter-
nativas à formação em sala de aula. Entretanto, faltam a estes a comu-
nicação nos dois sentidos que tanto ajuda os alunos em sala de aula.  O 
acréscimo da capacidade de Voz sobre IP (VoIP) no conceito de CAT 
coloca a aprendizagem à distância num outro nível, porque permite 
que o instrutor e os alunos comuniquem-se diretamente uns com os 
outros. O instrutor também pode fazer o login numa sessão de treina-
mento e guiar o aluno através de um exercício.
Quando um computador em nuvem centralizado é utilizado para 
executar uma aplicação de treinamento, é fácil manter e atualizar a 
aplicação sempre que necessário sem afetar sessões de treinamento 
contínuas. A diferença mais impressionante entre CAT e CBT nesse 
caso é que a aplicação CAT precisa ser atualizada em apenas um lugar, 
sendo que um update de CBT exige a substituição de todos os DVDs 
de treinamento usados em todo o mundo. Isso é muito dispendioso e 
ineficiente e não há garantia de que cada DVD de treinamento possa 
ser substituído.
Um exemplo da implementação bem-sucedida de uma solução CAT 
é o treinamento de familiarização ao ECDIS assistida por CAT, atual-
mente oferecida por um fabricante.  Lançada em outubro de 2012, 
funcionou bem e o feedback recebido dos clientes até o presente mo-
mento foi positivo. O uso de CAT em tandem com treinamento de 
sala de aula dá um acesso mais amplo, multicamada (n-tier) ao treina-
mento de familiarização ao ECDIS muito bem adaptado às necessi-

dades individuais dos armadores. O uso da tecnologia CAT permite 
que a atual interface de usuário (painéis de controle/teclados) seja 
incorporada ao sistema de aprendizagem à distância.
Isso possibilita evitar os frequentes obstáculos encontrados quando 
se usa laptops locais e computadores de mesa com browsers, configu-
ração de hardware e sistemas operacionais diferentes. As estações de 
trabalho são feitas sob medida para o treinamento de familiarização e 
incluem o dispositivo de interface de usuário corrente de modelos de 
ECDIS específicos.
No caso do treinamento de familiarização ao ECDIS, a estação de 
trabalho vem com dois monitores. Um deles é usado como tela do 
ECDIS e o outro é a plataforma operacional do sistema de treinamen-
to, incluindo o acesso aos documentos de treinamento e informação 
sobre os exercícios. Além disso, incorporará telas de simulação de 
navios no futuro.
Por ser tão versátil, a plataforma CAT pode ser modificada facilmente 
para acomodar novas exigências. A capacidade de processamento fica 
concentrada no servidor da aplicação em nuvem e assim as deman-
das das estações de trabalho usadas localmente não são excessivas. 
Com a maior largura da banda e a expansão constante da internet, o 
treinamento assistido por CAT pode ser colocado à disposição em 
mais locais rurais ou remotos em breve. Quando soluções padrão e 
uma configuração comum são usadas, pode ser instalado e operado 
localmente por pessoas com uma experiência mediana em TI. Como 
a estação de trabalho se conecta automaticamente ao servidor quan-
do inicializado, o trainee não precisa intervir manualmente durante 
esse processo. O trainee só é obrigado a fazer o login no programa 
de treinamento com a própria conta e o treinamento inicia-se auto-
maticamente.
Usando a solução CAT, os fabricantes podem desenvolver e ofer-
ecer treinamento de familiarização marítima para seus produtos e os 
trainees podem facilmente acessar o aplicativo de treinamento. Isso 
possibilita um treinamento simples e eficaz em termos de custos para 
tripulantes, dando a eles uma especialização operacional maior e um 
conhecimento bem mais profundo do equipamento que usam a bordo 
de uma embarcação.

►Access to the training application
►VoIP access to online instructors

►Monitoring of the training system performance
►Assessment of the trainees
►Certification of the trainees upon successful 
    completion of the course
►Identification/verification of 
    the certificates issued

training application
to online instructors

►VoIP communication/
    consultation with trainees

Help desk at 
INSTC Denmark

FURUNO Training 
Management

NavSkills CAT Training 
Workstations at the 
of�ces of: ship owners and 
ship/crewing agents

FURUNO
Training Server

FURUNO NavSkills CAT system overview

Diagrama CAT  Fonte: Furuno
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Power Flexibility
for high-tech offshore vessels
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A wide range of MAN engines are deployed for highly specialised offshore vessels. Power availability, 
reliability and flexibility are key performance parameters, securing all operating modes from station-
keeping to high transit speeds. MAN Diesel & Turbo’s environmentally friendly engine technology 
means clean combustion, low consumptions and minimal emissions. Challenge our flexibility! 
Find out more at www.mandieselturbo.com
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