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Agenciamento
A Seamaster começa a atuar muito
antes da chegada do Navio ao seu destino.
No segmento de agenciamento marítimo, prestamos amplo suporte à tripulação
fornecendo inúmeros profissionais capacitados e qualificados em manutenção naval
em geral, além de provisões e translado.

competentes para tramitação de documentos e liberações legais. Possuimos grande
experiência no atendimento a tripulações
estrangeiras. Este apoio torna-se essencial
para o sucesso de toda uma operação, por
isso ele é feito por profissionais experientes
e muito bem treinados.

Representamos armadores nacionais e
estrangeiros junto à Petrobras e autoridades

Na representação comercial inclui a
atividade de comercialização e interface
com os armadores.

SEAMASTER - BASE NATAL - RN
Rua das Virgens, nº 165 - Ribeira
CEP: 59.012-390
Telefone: +55 (84) 3611.0973

SEAMASTER - BASE GUAMARÉ - RN
Rua Pereira da Silva, nº 14
CEP: 59.598-000
Telefone: +55 (84) 3525.2290

seamaster@seamasterltda.com
diretor@seamasterltda.com

www.seamasterltda.com.br

O Manuseio da documentação relativa
ao transporte marítimo, emissão de conhecimentos de embarque e emissão dos
m a n i f e s t o s d e c a r g a s e m b a r c adas/desembarcadas, dentre outros, é a
especialidade da Seamaster Ltda.

SEAMASTER - BASE PARACURU - CE
Rua Domingos Paulino, 236 B
CEP: 62680-000
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Balizamento
A Seamaster é credenciada pela Diretoria
de Hidrografia e Navegação, órgão pertencente
à Marinha do Brasil, responsável pela fiscalização e registro das empresas para balizamento
de canais de acesso a portos e vias navegáveis.

A Empresa
A Seamaster foi fundada em 1996
com a finalidade inicial de suprir a
carência de serviços de mergulho
especializado para empresas do
segmento Offshore nas regiões
Norte-Nordeste.
A partir de 1998 começou também a atuar na área de Agenciamento de Navios, fornecendo total
apoio logístico e jurídico à empresas
Nacionais e Estrangeiras.
Em meados de 2003, a
Seamaster passou a ser credenciada
pela DHN para atuar também no
segmento de balizamento de canais e
bacias de evolução de portos oficiais
e privados.
Estabelecida atualmente em
sedes próprias nas cidades de Natal e Guamaré - (RN).

Transporte:
01 F250 - Cabine dupla;
01 F350 - Cabine dupla;
01 Van Transit 16 lugares;
01 Van Sprinter 20 lugares;
01 Grand Livina 07 lugares;
01 Barco (Seamaster I) - Classificado
como apoio marítimo.

BASE NATAL - com mais de
1000m² de área coberta, a Seamaster
esta localizada próxima ao Porto,
Capitania e comércio especializado,
oferecendo aos seus clientes uma
área para armazenamento de carga
com sistemas de segurança (cerca
elétrica e monitoramento remoto via
internet), oficina com profissionais
treinados e capacitados para prestarem serviços de manutenção preventiva e corretiva em embarcações de
pequeno a grande porte, além de área
interna para estacionamento coberto
e internet wi-fi.
B A S E PA R A C U R U - A
SEAMASTER LTDA, entendendo as
necessidades de nossos parceiros e
clientes, abriu sua filial no estado do
Ceará, com toda estrutura montada
para atender a logística operacional
das embarcações, dando continuidade com a mesma qualidade praticada
nos portos e terminais do Rio Grande
do Norte. Nossa base está situada na
cidade de Paracuru, na rua Domingos
Paulino, 236 B - Lagoa, a via principal
de acesso ao terminal da Petrobras,
próximo aos Portos do Pecém (20km)
e Fortaleza (85km).
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BASE GUAMARÉ - Esta localizada no centro de Guamaré, em
frente ao Porto da Petrobras. A
Seamaster está qualificada para
mergulhos de 30, 40 e 50 metros de
profundidade, devidamente autorizada pela DPC.
A base dispõe de um galpão com
200m² de área coberta, com infra
estrutura completa, totalizando
336m².
Além de todos os serviços relacionados ao agenciamento e administração das embarcações, também
oferecemos:
Transporte de pessoal;
Transporte de materiais;
Recepção / destinação de materiais em geral;
Local para armazenamento;
Mergulho profissional para inspeção, manutenção e reparos em
geral;
Manutenção em terra;
Somos qualificados como
empresa de mergulho

(Em processo de certificação
com DNV e BV respectivamente).

Mergulho
Reparos em
Embarcações
Com a realização de reparos
subaquáticos realizados pela
Seamaster, muitos Armadores dos
segmentos pesca, offshore, transporte de passageiros e cargas, vieram à
buscar esta alternativa, pois a manutenção subaquática é realizada sem
que seja necessária a interrupção de
suas atividades, dispensando assim
a necessidade de deslocamento para
docagem. A Seamaster realiza
reparos subaquáticos como: Corte e
solda, substituição e reparos em
lemes, hélices, eixos, thruster's,
desempeno e polimento de hélices,
stop role (furo de contenção de
trincas), etc.
Recentemente a Seamaster
realizou (2011 á 2012) serviço de
mergulho e amarração de navios no
quadro de bóias de Ubarana. Em
outubro de 2013, realizamos reparos
nas avarias do navio Vale Indonésia,
avariado durante um encalhe sofrido
no canal de acesso ao porto do Itaquí
(MA)

Limpeza de Casco
Limpeza de casco é a melhor
ocasião para serem detectadas
trincas, mossas, corrosões e furos na
parte submersa e de raro acesso,
uma vez que o casco é percorrido em
toda a sua extensão. Esta é mais uma
das nossas atividades em manutenção subaquática de Embarcações.
Este serviço é necessário devido a
vários fatores como: algas, cracas e
outros organismos marinhos que
aderem à toda parte submersa do
navio, sendo necessário limpá-lo
periodicamente para evitar a perda de
rendimento durante a navegação e o
alto consumo de combustível.

Resgate
O resgate é umas das atividades
que realizamos de extrema importancia, uma vez que é sempre muito
difícil encontrar empresas qualificaantes
das e com equipamentos adequados para esse tipo
de atividade tão
especifica.

Inspeção
Subaquática
As inspeções subaquáticas
podem ser coordenadas por um
supervisor na superfície, utilizando
sistema de comunicação composto
de máscara, monitor e rádio.

depois

