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CRIANDO O
SEU NOVO
HORIZONTE
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QUEM
SOMOS

3

Desde a nossa criação em 1910, adquirimos um histórico
de execução de projetos exigentes, os quais foram
concluídos com êxito por meio da estreita colaboração com
nossos clientes. Esses clientes incluem empresas de petróleo
e gás, operadores portuários, empresas de transporte
marítimo, empreiteiros EPC, agências governamentais,
promotores de projetos internacionais, companhias de
seguros e empresas de mineração.
Perante as marcas Boskalis, Dockwise, Fairmount, SMIT, Smit
Lamnalco e VBMS, oferecemos uma ampla gama de
serviços marítimos abrangendo:
 a construção e a manutenção de portos e hidrovias,
os aterros hidráulicos, a defesa costeira e a proteção de
margens de rios;
 a execução de projetos e serviços marítimos para o setor
de energia offshore, incluindo serviços subaquáticos,
transporte marítimo pesado, elevação e instalação;
 serviços de reboque e em Terminais;
 serviços e projetos de salvatagem marítimos.
Tendo a segurança como o nosso principal valor,
fornecemos soluções completas, inovadoras e sustentáveis
para desafios de infraestrutura em regiões marítimas,
costeiras e de estuário por todo o mundo. Executar projetos
em localidades remotas - focado na preservação do meio
ambiente - é uma de nossas especialidades.
Vamos criar novos horizontes juntos.
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HOOFDSTUK

"A BOSKALIS É UMA EMPRESA
GLOBAL LÍDER EM DRAGAGEM
E ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS MARÍTIMOS"
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NOSSO
MUNDO
O QUE NOS DIFERENCIA:
PRESENÇA MUNDIAL;
11.700 ESPECIALISTAS;
COMPROMETIMENTO COM A SEGURANÇA;
900 EMBARCAÇÕES MODERNAS E FLEXÍVEIS;
NOSSA CAPACIDADE DE GERENCIAR A COMPLEXIDADE;

NOSSO MUNDO

AMPLA GAMA DE SERVIÇOS INTEGRADOS;
SOLUÇÕES INOVADORAS E SUSTENTÁVEIS;
LIDERANÇA DE CUSTOS.

Offices
Projects and operations
Escritórios

DRAGAGEM
 construção, manutenção e
aprofundamento de portos
e hidrovias;
 serviços offshore, como
intervenção em
tubulações/cabos/
plataformas;
 aterros hidráulicos;
 defesa costeira e proteção
de margens de rios;
 extração de minerais
usando técnicas de
dragagem.

ENERGIA OFFSHORE
Suporte às instalações de
importação/exportação de
petróleo e gás, plataformas
offshore, tubulações, cabos e
parques eólicos offshore por
meio de:
 projetos de dragagem e
”rock installation”
(deposição de pedras/
rochas sob leito marinho);
 trabalho de transporte
marítimo pesado, elevação
e instalação;
 serviços de mergulho e
ROV – “Remotely Operated
underwater Vehicle”
(veículo submarino operado
remotamente).

INFRAESTRUTURA
TERRESTRE
 construção de estradas e
ferrovias;
 pontes, barragens e
viadutos;
 terraplanagem, correção e
melhoria do solo.

SALVATAGEM
 assistência às
embarcações em perigo;
 remoção de naufrágios;
 serviço de consultoria em
preservação ambiental.

REBOQUE
 serviços de rebocagem e
(des)atracação de
embarcações
transoceânicas em
terminais portuários/
offshore;
 gerenciamento e
manutenção de terminais
de petróleo e gás onshore
e offshore;
 Serviços marítimos e de
gerenciamento associados.
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Projetos & operações

DIARIAMENTE
NOVOS
DESAFIOS
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EGITO
Expansão do Canal de Suez, Egito. A construção define um marco na história
marítima e foi sem precedentes em termos de velocidade, mão-de-obra e
equipamentos. Em apenas 10 (dez) meses, o novo Canal de Suez estava pronto.

"A PRENDEMOS A
GERENCIAR A
COMPLEXIDADE, MITIGAR
OS RISCOS E SIMPLIFICAR
A EXECUÇÃO"

Diariamente enfrentamos novos desafios. O modo
como você lida com eles é que faz a diferença.
Ao longo dos anos a Boskalis tem trabalhado em
uma ampla variedade de contratos e projetos.
Aprendemos a gerenciar a complexidade, mitigar
os riscos e simplificar a execução.
Não importa o que você procura (serviços
padrão, complexos ou de ciclo de vida
completos), a Boskalis pode criar, sob medida,
uma solução inovadora e competitiva.

ROTERDÃ, HOLANDA
Expansão do porto de Maasvlakte 2. Design, construção e
manutenção inovadores. 700 hectares, 11 km de defesa
marítima, 3,5 km de cais, 14 km de estradas e ferrovias.
Inúmeras interfaces, design rigoroso, desafios ambientais e de
segurança foram atingidos com êxito.
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DIARIAMENTE NOVOS DESAFIOS
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NOSSA
CAPACIDADE DE
GERENCIAR A
COMPLEXIDADE
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ITÁLIA
A SMIT Salvage recebeu um contrato para a
remoção de óleo pesado e controle de poluição com
relação ao cruzeiro encalhado Costa Concórdia, na
ilha de Giglio, Itália. A SMIT Salvage tem um amplo
histórico relacionado a respostas marítimas de
emergência, desencalhando embarcações e
realizando remoções de naufrágios.

"A O LONGO DOS ANOS, A
BOSKALIS TEM TRABALHADO
EM UMA AMPLA VARIEDADE
DE CONTRATOS E PROJETOS"

Alguns trabalhos demandam semanas, já outros vários
anos. Os complexos exigem ampla especialização em
gerenciamento. A Boskalis tem um histórico comprovado
como fornecedor de soluções, desde a viabilidade prévia
até o estágio de desativação.

SETOR ALEMÃO, MAR DO NORTE
Fairmount Expedition, Fairmount Sherpa,
Fairmount Alpine e Union Sovereign estão
instalando a maior e mais poderosa
plataforma conversora offshore do mundo
(DolWin Beta), ao passo que a embarcação
Rockpiper chegou para iniciar a operação
de lastro sólido.
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NOSSA CAPACIDADE DE GERENCIAR A COMPLEXIDADE
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RAS LAFFAN, QATAR
Criação do maior terminal de Gás Natural Líquido (GNL) do mundo.
A Boskalis auxiliou na fase inicial, construiu o terminal e gerenciou todo
o projeto. A logística complexa, as inúmeras interfaces e os grandes
desafios ambientais e de segurança foram atendidos com êxito.

"E NVOLVA A BOSKALIS DESDE
O COMEÇO, E NÓS
APRIMORAREMOS
SIGNIFICATIVAMENTE SEUS
PROCESSOS"
Na fase inicial do projeto podemos ajudar a determinar a
viabilidade de seu plano de negócios.
Durante o projeto criaremos uma solução que atenda aos
seus requisitos.
Como seu prestador de serviços principal podemos
simplificar a execução, gerenciando subcontratadas e
comunicando com as partes interessadas.

NORD STREAM
Dois gasodutos de 1.224 km, entre a Rússia e a
Alemanha. Preparação do leito marinho, aproximação da
costa, abertura de valas e proteção com rochas.
Sincronismo preciso, coordenação rígida e requisitos
ambientais rígidos foram atendidos com êxito.

NOSSA CAPACIDADE DE GERENCIAR A COMPLEXIDADE

NOSSA CAPACIDADE
DE GERENCIAR A
COMPLEXIDADE
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COREIA DO SUL-NORUEGA
Transporte do Goliat FPSO, com um
diâmetro de 107m, a bordo do Dockwise
Vanguard.

"N ÃO IMPORTA O QUE VOCÊ
PROCURA (SERVIÇOS PADRÃO,
COMPLEXOS OU DE CICLO DE
VIDA COMPLETOS), A BOSKALIS
PODE CRIAR, SOB MEDIDA,
UMA SOLUÇÃO INOVADORA E
COMPETITIVA"
A Boskalis oferece mais serviços do que qualquer outra
empresa de nosso setor. Quando combinado com a nossa
capacidade de gerenciar a complexidade, os benefícios são
diversos. Perante as marcas como Dockwise e SMIT,
podemos criar soluções customizadas para atender aos seus
requisitos, de um modo que os outros não conseguem.

RENOMADA EM SERVIÇOS MARÍTIMOS INTEGRADOS

RENOMADA EM
SERVIÇOS
MARÍTIMOS
INTEGRADOS
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CAMPO DE RUYTER, HOLANDA
A Boskalis executou os trabalhos de
preparação do leito marinho para a
instalação e o recobrimento da linha
de fluxo.
Trabalhos de precisão e os níveis de
tolerância rígidos foram desafios vencidos
com êxito.
MAR BÁLTICO, ALEMANHA
Sheerleg Flutuante Taklift 4. Instalação de
revestimentos para parque eólico offshore.
COREIA DO SUL
Reboque da FSU (unidade de
armazenamento flutuante) Heidrun B, da
Coréia para a Noruega, pelo Fairmount
Sherpa e pelo Fairmount Expedition.
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"A BOSKALIS TEM
RECURSOS PARA FORMAR
UMA EQUIPE GLOBAL
BASEADA NOS DESAFIOS
QUE VOCÊ ENFRENTA"

Nossos 11.700 especialistas estão focados na obtenção do
melhor resultado. Além de uma tripulação dedicada, poderá
contar com uma equipe multidisciplinar. Elas incluem
engenharia civil e hidráulica, gerenciamento de projeto e
operações, ecologia, finanças, morfologia, geologia,
geofísica e biologia marinha.

UMA EQUIPE FORMADA COM BASE EM SUAS NECESSIDADES

UMA EQUIPE
FORMADA COM
BASE EM SUAS
NECESSIDADES
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Você terá os benefícios de uma frota mais de 900
embarcações estrategicamente posicionadas ao redor do
mundo. Nos últimos anos, a Boskalis investiu fortemente em
uma frota que atende aos mais altos padrões de eficiência,
inovação e consumo de energia. Através da Dockwise,
operamos a maior e mais versátil frota do mundo de
embarcações semissubmersíveis de transporte pesado.
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SEM FERIMENTOS, SEM ACIDENTES
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SEM FERIMENTOS,
SEM ACIDENTES

"A SEGURANÇA É O
NOSSO VALOR PRINCIPAL"
Abraçar a segurança em nossa cultura é a
essência de nosso programa de segurança
"NINA" (No Injuries, No Accidents, isto é, Sem
ferimentos, Sem acidentes). Esse programa tem
como base 05 (cinco) valores e regras de
segurança principais, que foram integrados aos
nossos processos de trabalho. Todos os
funcionários e subcontratados devem ter um papel
ativo para garantir condições de trabalho seguras.

17

ENGENHARIA ECOLÓGICA, JAVA INDONÉSIA
Para equilibrar o ecossistema em Java, Indonésia, foram construídas
barragens permeáveis feitas a partir de madeiras de arbustos para
capturar sedimentos e ajudar a estabelecer um equilíbrio saudável
destes. Os mangues criarão uma defesa de água natural, protegendo
as regiões interiores contra enchentes e erosão.

"A BOSKALIS É CONHECIDA
POR SUA DEDICAÇÃO AO
MEIO AMBIENTE"
Sempre que possível, trabalhamos para mitigar as
preocupações com o Meio ambiente. Construindo
com a natureza, ajudamos a preservar e até mesmo
fortalecer os recursos ambientais, sem comprometer
os benefícios econômicos.

SAND MOTOR, HOLANDA
O Sand Motor é um dos projetos piloto de "construindo com a
natureza". É um modo inovador de defesa costeira, que promove o
desenvolvimento da natureza, permitindo que forças naturais como o
vento, a maré, as correntes e as ondas convertam os 21 milhões de
metros cúbicos de areia em novas praias e dunas.

CONSTRUINDO COM A NATUREZA

CONSTRUINDO
COM A NATUREZA
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NA
VANGUARDA
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CAMPO DE MALAMPAYA, FILIPINAS
Trabalhos de preparação do leito marinho com a embarcação
multipurpose Ndeavor, com vistas a instalação da Depletion Compression
Platform no campo de gás de Malampaya.

NA VANGUARDA

"A INOVAÇÃO
CONTÍNUA MANTÉM
A BOSKALIS NA
VANGUARDA"
A Boskalis mantém relacionamentos de trabalho
estreitos com universidades e institutos de pesquisa
reconhecidos internacionalmente. Usamos
simulações, modelagem estatística e experimentos
laboratoriais para pesquisa fundamental e
aplicada.
A Boskalis lidera o setor com uma ampla gama de
programas de treinamento e desenvolvimento.
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PADRÕES DE EXCELÊNCIA
 ISO 14001
Sistema de Gestão Ambiental
 OHSAS 18001 Saúde e Segurança
Ocupacional
 ISO 9001
Gestão da Qualidade
 IMCA
Padrão de operações offshore

VAMOS
CONVERSAR

VAMOS CONVERSAR
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Há mais de 100 anos, a Boskalis ajuda os
clientes a vencerem seus desafios mais difíceis.
Como podemos ajudá-lo? Ligue para nós e fale
sobre os seus desafios. Ou acesse o nosso
portfólio em www.boskalis.com, onde poderá
realizar downloads de nossos folhetos técnicos
sobre soluções para energia offshore, portos e
infraestrutura.
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"C ONTE-NOS SOBRE OS
SEUS DESAFIOS"

