RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA
N° 05/2017
CASCOS 654 / 655 / 656
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1- CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
 EMBARCAÇÕES: CIÊNCIAS DO MAR II / III / IV
 CARACTERÍSTICA DO CASCO: 32,00 m / BOCA: 7,85 m / Pontal: 4,30 m
 ARMADOR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
 DATA DA VISTORIA: 24/10/2017
 LOCAL: ESTALEIRO INACE – FORTALEZA - CE
 HORA DE INÍCIO DA VISTORIA: 08h 00 min.
 HORA DE TÉRMINO DA VISTORIA: 18 h 00 min.
 MEMBROS DA SUBCOMISSÃO: Prof. Danilo Calazans
Eng. Jairo Coelho
Eng. Naval Rodrigo Vitelli
Prof. André Guimarães (Convidado)
Prof. Francisco Dias (Convidado)
Eng. Landrin Sandi Filho (Convidado)
2- OBJETIVOS:


Ilustrar uma visão fotográfica de evolução das obras (cascos 654 / 655 / 656),
expressando o seu desenvolvimento e os procedimentos adotados pelo Estaleiro em
relação à mesma;



Verificar principalmente a presença e instalação dos equipamentos náuticos e carga no
casco 654 e demais itens pertinentes;



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

3- PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES:
Vale ressaltar que foram observados os itens de principais relevâncias, com intuito de
ilustrar o andamento da obra de maneira geral, os demais itens não foram verificados uma vez
que a vistoria não foi de cunho convocatório por parte do estaleiro.
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 CASCO 654 (CIÊNCIAS DO MAR II)
3.1 - BORDA LIVRE
DESCRIÇÃO

ITEM
3.1.1

Não foi observado a marca de borda livre (Disco de Plimsoll);
3.2 - SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO (CSN)
DESCRIÇÃO

ITEM

Prover as rotas de escape marcadas por meio de setas indicadoras pintadas na
3.2.1

cor vermelha indicando "Saída de Emergência". Sinalizar, Identificar,
nominalmente, a Saída de Emergência da Praça de Máquinas (Foto 03);

3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.3.5

Não foi observado a instalação dos equipamentos de navegação (Foto 04);
Finalizar a Instalação do sistema de fundeio (Dotar de âncora, amarras e
acessórios) - Fotos 05/06;
Prover prolongamento do guarda-corpo no convés superior na região próxima ao
A-FRAME lateral;
Rever o Porto de inscrição da embarcação, uma vez que a mesma será destinada
a São Luís - MA – Foto 07.
3.3 - CASCO & ESTRUTURA
DESCRIÇÃO

ITEM
3.3.1

3.3.2

Apresentar a comissão os relatórios referentes aos testes de estanqueidade, que
por ventura já foram realizados nos compartimentos estanques;
Não foi observado a instalação do sistema de proteção catódica (Anodo de
Sacrifício) – Foto 08;
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Foram observadas regiões do chapeamento amolgadas, no convés principal,
3.3.3

superior e tijupá (Fotos 09/10/11);
Devido aos amolgamentos nos conveses ora citados, ocorrerá o acúmulo de água

3.3.4

(semelhante ao casco 653), uma vez que haverá dificuldade de escoamento do
fluidos nas redes de dreno e embornais (foto x);

3.3.5

Prover drenos com abertura no resbordo do convés principal – Foto X.
3.4 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS & ELETRICIDADE
DESCRIÇÃO

ITEM

Em relação aos equipamentos de carga (Fotos 13 a 16), temos:

3.4.1

3.4.2
3.4.3



Guindaste Telescópio: Presente, porém, fora da base de instalação;



Guincho de Pesca: Ausente;



Guincho Oceanográfico: Presente, porém, fora da base de instalação;



Guincho de Espinhel: Presente, porém, fora da base de instalação;



A-Frame de Ré: Presente, porém, falta instalação hidráulica;



A-Frame Lateral: Ausente;



Tambor de Rede: Presente;



Pescantes (BB / BE): Presente;



Turco: Presente, porém, fora da base de instalação.

Não foi observado a instalação da camarita (freezer para amostras) – Foto 17;
Foi observado a confecção do mastro, porém falta a instalação do mesmo – Foto
18;

3.4.4

Apresentar régua de nível com cubagem dos tanques;

3.4.5

Prover Rede de retorno dos MCP's de maneira independente;
As baterias quando fixadas no piso de conveses situados abaixo do convés

3.4.6

principal deverão atender a uma altura mínima de 40 cm do piso (estrado).
(NORMAM-01/ANEXO 3-O; REQUISITOS DE ELÉTRICOS) – Foto 19;
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Os lados, a parte de trás e da frente dos quadros elétricos deverão estar
devidamente protegidos, bem como tapetes ou estrados não condutores deverão

3.4.7

estar no piso na frente e atrás dos referidos quadros. (NORMAM-01/ANEXO 3-O;
REQUISITOS ELÉTRICOS) – Foto 20;
Toda tubulação de gás, combustível, óleo lubrificante, substancias inflamáveis em
geral e fiações não poderá distar menos que 200mm das tubulações de descarga

3.4.8

ou de quaisquer superfícies em alta temperatura; (NORMAM-01/ANEXO 3-P –
REQUISITOS DE MÁQUINAS) – Foto 21;
Nenhum tanque ou rede de combustível poderá estar posicionado em local onde
qualquer derramamento ou vazamento dele proveniente venha constituir risco de

3.4.9

incêndio, pelo contato com superfícies aquecidas ou equipamentos elétricos;
(NORMAM-01/CAPÍTULO 04, SEÇÃO VII) – Foto 22;

3.4.10
3.4.11

3.4.12

Observou-se dificuldade no acesso ao prensa gaxeta;
Prover através de buchas (prensa-cabos) estanques, os cabos que atravessam as
anteparas ou conveses estanques – Foto X;
Prover olhais de içamento sobre o motor, para facilitar a movimentação do
mesmo em manutenções futuras;
Não foram observadas aberturas (passagem) nas cavernas da PM não havendo

3.4.13

interligação entre si nos sentido transversal e longitudinal, provocando o acúmulo
de fluidos líquidos entre as cavernas , dificultado seu esgotamento;

3.4.14

Prover pintura nos sistemas de redes com as cores correspondentes;

 CASCO 655 (CIÊNCIAS DO MAR III)
Apresenta casco, superestruturas e casarias edificados, com instalação do sistema de
governo (eixo, leme e hélice) e máquina de acionamento dos lemes. Na praça de máquinas
notamos os dois (02) Motores de combustão principal (MCP’s), com seus respectivos
reversores, grupo geradores, tanque hidróforo e aquecedor (Fotos 23 a 36).
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Percebe-se que a situação da obra permanece inalterada se comparada com o relatório
de visita técnica Nº 04/2017 emitido por esta comissão.
 CASCO 656 (CIÊNCIAS DO MAR IV)
Não foi possível vistoriar internamente a embarcação devido a reparos na plataforma de
acesso, porém, notamos que casco, superestrutura e casarias estão edificados com instalação
de eixo e hélice sem a presença do leme (Fotos 37 a 41).
Percebe-se que a situação da obra permanece inalterada se comparada com o relatório de
visita técnica Nº 04/2017 emitido por esta comissão.
4- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES


Foram observados a presença de apenas dois (02) colaboradores trabalhando na parte
elétrica no casco 654 e um colaborador realizando limpeza no ato da nossa vistoria no
casco 655, demonstrando que os trabalhos não estão sendo realizados de maneira
efetiva nas embarcações;



Não foi observado a instalação dos equipamentos de navegação sendo que o estaleiro
não nos deu previsão.



Em relação aos equipamentos de carga, estão pendentes os guinchos de pesca e Aframe lateral. Segundo o estaleiro houve atraso na entrega por conta do fornecedor.



Ficou acordado que a lista com itens observados no casco 653 (CIÊNCIAS DO MAR I),
será revisada e reelaborada, por esta subcomissão, para melhor entendimentos e
clareza nos termo utilizados;

Rio Grande, 09 de Novembro de 2017.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CASCO 654

Foto 01: Casco 654, CIÊNCIAS DO MAR II.

Foto 02: Vista da Popa.
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Foto 03: Saída de Emergência.

Foto 04: Painel do Comando sem os equipamentos de navegação.
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Foto 05/06: Sistema de fundeio.

Foto 07: Região da Popa / Porto de Inscrição.

Foto 08: Vista de perfil região da proa.

Foto 09/010: Convés superior e Convés do Tijupá.
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Foto 11: Convés principal amolgado (depressão).

Foto 12: Falta de dreno (abertura no resbordo) no convés principal.
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Foto 13: Equipamentos de Carga - Guindaste Telescópio; Guincho de Espinhel;
A-Frame de Ré; Tambor de Rede; Pescantes (BB / BE); Turco.

Foto 14: Guincho Oceanográfico fora de posição e ausência do A-frame lateral.
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Foto 15: Guincho Oceanográfico fora de posição.

Foto 16: Base para o Guincho de Pesca que está ausente.
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Foto 17: Local de instalação do freezer de amostras.

Foto 18: Mastro fora da posição.

Foto 19: Baterias.
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Foto 20: Piso em frente ao Quadro elétrico principal.

Foto 21: Rede de combustível.
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Foto 22: Passagem de cabos elétricos através de anteparas estanques.

Foto 23: Vista dos corredores de BB e BE no convés superior.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CASCO 655

Foto 23: Vista de perfil CASCO 655.

Fotos 24/25: Vista frontal do casco.
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Foto 26: Vista de popa.

Foto 27: Vista de Perfil região da proa.

Foto 28: Vista de Perfil região da proa e meia nau.
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Foto 29: Casaria.

Foto 30: Vista superior do convés
principal.

Foto 31: Estrutura interna da Casaria do convés Superior.

18

Foto 32: Estrutura interna da Casaria do convés Superior.

Foto 33: Estrutura interna da Casaria do convés principal.
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Foto 34: Painel do Comando.

Foto 35: Mcp e gerador de boreste.
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Foto 36: Máquina de acionamento do sistema de governo (leme).
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CASCO 656

Foto 37: Vista de popa CASCO 656 – CIÊNCIAS DO MAR IV.
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Foto 38: Vista de popa CASCO 656.

Foto 39: Vista frontal do Bulbo.
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Foto 40: Vista interna do Bulbo.

Foto 41: Vista do fundo e costado lado de boreste.
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