
                                                                                                           
 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA Nº 04/2017 

 

 

I – DETALHES PRINCIPAIS 

     LOCAL DA VISITA:   Dependências do Estaleiro INACE em Fortaleza - CE   

     DATA DA VISITA:  25 de julho de 2017 

     MEMBROS DA SUBCOMISSÃO: Prof. Danilo Calazans 

      Eng° Jairo Coelho 

Engº Carl Frederic Grohs 

 

II – OBJETIVO 

Os objetivos da presente visita técnica foram: 

• Verificar o estágio das obras do casco 654 com o propósito de analisar solicitação do 

estaleiro para antecipação parcial do evento de entrega do mesmo; 

• Verificar o estágio das obras nas demais embarcações; 

• Verificar a qualidade dos serviços sendo executados; 

• Reunir-se com a equipe técnica do estaleiro para discutir detalhes técnicos em geral. 

 

 

III – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

No dia 25 de julho na parte da manhã foi realizada inspeção nas embarcações como 

segue: 

Casco 653 

A embarcação “CIÊNCIAS DO MAR I” já havia sido entregue pelo estaleiro no dia 

15/07/2017 e se encontrava em navegação para o porto de Rio Grande. 

 

Casco 654 

Esta embarcação se encontrava na mesma posição desde a nossa visita anterior e o 

acesso a ela era possível através de uma rampa lateral (fotos nº 1 e 2). 

No convés principal e no convés superior só se encontravam as bases dos 

equipamentos, que segundo informado, ainda não haviam sido recebidos pelo estaleiro, 

à exceção do Munck hidráulico (fotos nº 3 e 4). 

 



                                                                                                           
Como o convés principal se encontrava parcialmente exposto ao tempo, já se faziam 

notar leves manchas de corrosão na pintura do mesmo, mais próximo a popa da 

embarcação (foto nº 5). 

De uma forma geral as obras não haviam avançado e somente trabalhos de passagem 

de cabos da Ethernet e dos aparelhos de navegação e científicos estavam em 

andamento (fotos nº 6 a 8). A equipe de trabalhadores a bordo era bastante reduzida. 

Notamos que o posicionamento das manoplas dos holofotes havia sido corrigido, tanto 

no comando de ré quanto no passadiço (fotos nº 9 e 10). 

Na parte das acomodações, nada havia evoluído e os camarotes continuavam da 

mesma forma com os banheiros sem louças instaladas (fotos nº 11 e 12). O revestimento 

do piso também não havia sido iniciado. 

No refeitório e na sala de estar estavam sendo executados trabalhos de passagem de 

cabos (fotos nº 13 e 14). 

Foi notada a existência de uma mossa no chapeamento do piso próxima a entrada do 

refeitório que necessitará de reforço estrutural (foto nº 15). Tal defeito foi comunicado ao 

estaleiro e lavrado em ata. 

A situação da praça de maquinas é semelhante a verificada na visita anterior e pode-se 

notar a execução de serviços de passagem de cabos dos alarmes de nível dos tanques 

(fotos nº 16 e 17). A praça da máquina do leme também está na mesma situação de 

antes, e não foi instalada ainda a Camarita para amostras (foto nº 18). 

 

Casco 655 

A situação do casco da embarcação permanece inalterada desde nossa visita anterior 

fotos nº 19 e 20). Segundo informado pelo estaleiro, todas as soldas do casco estão 

concluídas faltando inspeção final por parte do controle de qualidade. 

No compartimento do leme pudemos notar que a máquina de acionamento dos lemes 

se encontra instalada (foto nº 21). 

Afim de sanar defeito observado na operação do CIÊNCIAS DO MAR I, as redes de 

retorno de óleo diesel das demais embarcações serão alteradas (foto nº 22). 

 

 

Casco 656 

A situação do casco da embarcação permanece inalterada desde nossa visita anterior 

(fotos nº 23 e 24). Segundo informado pelo estaleiro, todas as soldas do casco estão 

concluídas faltando inspeção final por parte do controle de qualidade. 

Os lemes ainda não foram instalados. 



                                                                                                           
 

 

Na parte da tarde foi realizada reunião com a equipe técnica do estaleiro na qual foram 

apresentadas nossas observações sobre a inspeção e foi então lavrada ata, cuja cópia 

esta anexa a este relatório. 

 

 

IV – CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

➢ Os serviços no casco 654 foram reiniciados e o prazo de entrega do mesmo não 

pode ser precisado pois vai depender da quantidade de mão de obra que será 

empregada. No entanto, como informado pelo estaleiro, os equipamentos 

eletrônicos têm previsão de chegada de 3 meses. Com o prazo para instalação e 

comissionamento, estima-se o término desta embarcação para próximo ao final do 

ano de 2017. 

➢ Quanto a solicitação do estaleiro para antecipação parcial do evento de entrega 

do casco 654, a subcomissão entende que é possível sua aprovação, à medida 

que os trabalhos foram retomados. 

➢ As obras dos cascos 655 e 656 estão paralisadas e estima-se que o tempo 

necessário para conclusão dos mesmos seria de aproximadamente um ano após 

o reinicio dos trabalhos. 

➢ Quando da chegada do “CIÊNCIAS DO MAR I” à Rio Grande, o comandante da 

embarcação apresentou uma lista de deficiências notadas durante a viagem, e que 

poderão ser uteis para corrigir falhas semelhantes nas demais embarcações. Esta 

lista está anexada a este relatório. 

 

 

 

Rio Grande, 31 de julho de 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           
 

 

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 

 

Foto nº 1 – “Ciências do Mar II”  

      

 

 

        

                 Foto nº 2 – Casco 654                            Foto nº 3 – Convés principal na popa 

 

 

 

 



                                                                                                           
 

        

            Foto nº 4 –  Convés Superior                     Foto nº 5 – Corrosão superficial no chapeamento          

 

 

 

         

       Foto nº 6 – Cabeamento da Ethernet            Foto nº 7 – Cabeamento da aparelhagem cientifica 

 

 

 

         

       Foto nº 8 – Cabeamento no passadiço                      Foto nº 9 – Manopla no comando de ré  

 

 



                                                                                                           
 

         

         Foto nº 10 – Manopla no passadiço                 Foto nº 11 – Banheiro sem louças instaladas 

 

 

 

        

        Foto nº 12 – Camarote inacabado                             Foto nº 13 – Cabeamento no refeitório 

 

 

 

         

                Foto nº 14 – Sala de estar                                        Foto nº 15 – Piso abaulado 

 

 



                                                                                                           
 

         

           Foto nº 16 – Praça de maquinas                   Foto nº 17 – Cabeamento na praça de máquinas 
 
 
 
 
 

         

        Foto nº 18 – Ausência da Camarita                                    Foto nº 19 – Casco 655 
 
 
 
 
 
 

         

                 Foto nº 20 – Casco 655                                  Foto nº 21 – Máquina do leme do 655 

 
 



                                                                                                           
 

         

   Foto nº 22 – Redes de retorno de óleo diesel                     Foto nº 23 – Casco 656 

 

 

  

               Foto nº 24 – Casco 656 

 



                                                                                                           
 

 

 

 



                                                                                                           
 

 

 

 



                                                                                                           
 

 

 

 



                                                                                                           
 

 

 

 


