RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA
N° 01/2018
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: 24/01/2018



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
Econ. Mozart Tavares Martins Filho
Eng. Naval Rodrigo Vitelli
Prof. Francisco Dias (Convidado)
Eng. Landrin Sandi Filho (Convidado)

2- OBJETIVOS:


Ilustrar uma visão fotográfica de evolução das obras (cascos 654/655/656), após acordo
realizado entre armador x estaleiro, expressando o seu desenvolvimento e os
procedimentos adotados pelo Estaleiro em relação à mesma.



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

3- PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES:
O estaleiro informou que a retomada das obras ocorreram no final do mês de dezembro de
2017, feito isto, foram observados os itens que demonstram a evolução das mesmas se
comparadas a última visita técnica realizada no dia 24/10/17, Rel N°05/2017.
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 CASCO 654 (CIÊNCIAS DO MAR II)
Abaixo vamos identificar as principais atividades realizadas pelo estaleiro no casco 654:
 Foram identificados os seguintes colaboradores trabalhando no ato da vistoria:


02 colaboradores trabalhando na finalização das instalações hidráulica (tubulação
e válvulas);



02 colaboradores trabalhando com testes e comissionamentos em todas as
redes;



02 marceneiros trabalhando com instalação das mobílias, forros e demais itens
pertinentes;



03 colaboradores finalizando e testando as instalações elétricas;



02 soldadores trabalhando em soldagem em geral;



04 colaboradores trabalhando na pintura em geral;



O estaleiro informou que 03 colaboradores atuam no período noturno
trabalhando com instalação da tubulação hidráulica dos guinchos da embarcação.

 Foi observado o reposicionamento da embarcação para outro galpão (foto 01/02);
 Devido ao período que o casco ficou docado, o estaleiro optou pela realização de um
tratamento superficial complementar do casco na região abaixo do plano de flutuação
(obras vivas), através de lixamento, para posteriormente serem aplicadas novas demãos
de tintas de acordo com plano de pintura (foto 03);
 Além do casco, foi observado pintura em geral nas superestruturas e casarias (foto 04
a 06);
 Em relação aos equipamentos de navegação e científicos, segue:
LADO DE BB (DE PROA PARA POPA)

LADO DE BE (DE PROA PARA POPA)

Perfilador Acústico – PRESENTE – Foto Hodômetro – Doppler Speed Log (FURUNO
07/08

DS-80); - PRESENTE – Foto 11 / 12
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Ecossonda com ecointegrador 38 e 120 kHz Ecossonda

Fish

Finder

FVC-1900;

-

(SIMRAD mod.: EK80) – PRESENTE – Foto PRESENTE – Foto 11/12
07/08
DFF3 – PRESENTE – Foto 09
ECOBATÍMETRO – AUSENTE – Foto 09

Sonar (FURUNO CH-250) – AUSENTE –
Foto 13

ADCP de casco de 300 kHz (TELEDYNE RD Sonar 360 CSH-5L – PRESENTE – Foto
Instruments); - PRESENTE – Foto 10

14/15

Sonda de rede com sistema wireless – Sonda de rede com sistema wireless –
PRESENTE – Foto 10

PRESENTE – Foto 14/15

 O estaleiro informou que a Previsão para desdocagem do casco será para 20/02/18, no
entanto, o mesmo alertou que dificilmente o sonar de navegação deverá estar instalado,
havendo a necessidade de docar novamente a embarcação;
 O estaleiro ratificou a previsão de entrega da embarcação para o dia 30/03;
 Estão sendo fabricados os pinos e base do A-FRAME lateral;
 Foi observado o posicionamento do guindaste telescópio, do guincho oceanográfico e
turco em suas bases de instalação (item 3.4.1 Rel N°05/2017) - Foto 16 a 18;
 Foi observado a presença do guincho de pesca que estava ausente de acordo com
última visita técnica (item 3.4.1 Rel N°05/2017) - Foto 19;
 Foi observado o posicionamento do mastro (item 3.4.3 Rel N°05/2017) - Foto 20;
 Foi observado a instalação do sistema de proteção catódica, Anodo de sacrifício, (item
3.3.2 Rel N°05/2017) – Foto 21/22;
 Foi observado os olhais de içamento sobre os motores de combustão interna (item
3.4.12 Rel N°05/2017) - Foto 23;
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 O estaleiro informou que está providenciando as aberturas (passagens) nas cavernas
da PM. (item 3.4.13 Rel N°05/2017);

 CASCO 655 (CIÊNCIAS DO MAR III)
Em relação a última visita técnica, observou-se uma pequena evolução no andamento
da obra, segue os itens identificados:
 Foram observados cinco (05) colaboradores na obra, trabalhando na soldagem em geral
e instalações elétricas;
 Devido ao longo período que a obra ficou parada o estaleiro está realizando o
levantamento de todo material necessário a ser adquirido para a finalização da obra,
principalmente tubulações, redes e válvulas;
 Posicionamento e soldagem das bolinas de BB e BE, (Foto 25/26);
 O estaleiro informou que está preparando os tubos que constituem os verdugos laterais
para posicionamento e soldagem, no entanto, os mesmos não foram observados no ato
da vistoria. O posicionamento dos tubos do verdugo é um evento importante, visto que
os mesmo são edificados por processo de soldagem impedindo assim o início dos
serviços internos de forração e mobília;
 Foram observados as instalação de calhas elétricas na praça de máquinas (Foto 27/28);
 CASCO 656 (CIÊNCIAS DO MAR IV)
Em relação a última visita técnica, observou-se uma pequena evolução no andamento
da obra, segue os itens identificados:
 Foram observados quatro (04) colaboradores na obra, trabalhando na soldagem e
montagem;
 Devido ao longo período que a obra ficou parada o estaleiro está realizando o
levantamento de todo material necessário a ser adquirido para a finalização da obra;
 Soldagem das portas externas localizada no convés principal (Foto 36 a 38);
 Posicionamento das vigias da casaria do convés principal;
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 Foram observadas a confecção dos elementos que constituem o leme, onde o mesmo
está pronto para ser montado e edificado (Foto 41 a 42);
4- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES


Notou-se que a retomada das obras dos cascos 654, 655 e 656, no entanto, percebese que os esforços estão concentrados no casco 654 (CIÊNCIAS DO MAR II), haja vista
que este será o próximo a ser entregue;



O estaleiro está no aguardo da chegada do sonar de navegação para finalizar a
instalação dos equipamentos de navegação e pesquisa. Fato este que pode atrasar o
lançamento da embarcação (desdocagem);



Notou-se como principais atividades no casco 654 a instalação de alguns equipamentos
de navegação e pesquisa, a instalação do guincho de pesca, pintura em geral e
finalização das instalações elétricas e hidráulicas.



Os cascos 655 e 656 estão dependentes da aquisição de materiais por parte do estaleiro
para avanço em suas obras;



O estaleiro se comprometeu a retificar o nome dos portos de inscrição de acordo com
o seu destino;



O estaleiro solicitou a FURG que os cabos utilizados nos guinchos das embarcações
sejam providenciados o quanto antes para não ocorrerem atrasos na entrega das
mesmas e nos teste realizados nos equipamentos;

Rio Grande, 25 de Janeiro de 2018.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CASCO 654

Foto 01/02: Casco 654, CIÊNCIAS DO MAR II.

Foto 03: Tratamento Superficial no casco.
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Foto 04: Pintura na casaria do comando, vista lateral.

Foto 05: Pintura na casaria do comando, vista frontal.
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Foto 06: Convés, superestruturas e equipamentos pintados.

Foto 07: Perfilador acústico +
Ecossonda EK 80, lado de BB.

Foto 08: Perfilador acústico +
Ecossonda EK 80, lado de
BB.
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Foto 09: DFF3 + Ecobatímetro (AUSENTE), lado de BB.

Foto 10: ADCP + Sonda de rede, lado de BB.
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Foto 11: Hodômetro + Fish
Finder, lado de BE.

Foto 12: Hodômetro + Fish
Finder, lado de BE.

Foto 13: Sonar de navegação (ausente), lado de BE.
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Foto 14: Sonda de rede + Sonar 360 CSH-5L, lado de BE.

Foto 15: Sonda de rede + Sonar 360 CSH-5L, lado de BE.
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Foto 16: Guindaste telescópio posicionado na base.

Foto 17: Guincho Oceanográfico posicionado na base.
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Foto 18: Turco na base de instalação.

Foto 19: Guincho de Pesca presente e posicionado na base.
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Foto 20: Mastro posicionado.

Foto 21: Sistema de proteção catódica, região de proa.
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Foto 22: Sistema de proteção catódica, região da meia nau.

Foto 23: Olhal de içamento do MCP.

16

Foto 24: Fabricação da âncora, casco 654.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CASCO 655

Foto 25: Bolina de BB posicionada.

Fotos 26: Bolina de BE posicionada e sendo soldada.
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Foto 27: Instalação de calhas elétricas na PM.

Foto 28: Calhas elétricas instaladas.
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Foto 29: Vista de Perfil região da proa e meia nau.

Foto 30: Vista frontal lado BB.

20

Foto 31: Vista superior do convés principal.

Foto 32: Vista da parte interna da casaria do convés principal.

Foto 33: Vista da parte interna da casaria do convés
superior.
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Foto 34: Base do tambor de rede sendo fabricada, casco 655.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CASCO 656

Foto 35: Vista de popa CASCO 656 – CIÊNCIAS DO MAR IV.

Foto 36: Portas da casaria do convés principal sendo soldadas.
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Foto 37/38: Portas estanques soldadas.

Foto 39: Vigias da casaria do convés principal posicionadas posicionadas.
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Foto 40: Vista interna da casaria do convés principal.

Foto 41: Madres dos lemes.
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Foto 42: Peças constituintes do leme (Flanges, anéis, Reforços da folha do leme, chapa de
suporte do leme, outros).

Foto 43: Peças constituintes do leme.
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