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A utilização de simuladores marítimos, para treinamento avançado ou para o 
desenvolvimento de complexos estudos de engenharia portuária, oferece alta qualidade 
a baixo custo. A empresa dinamarquesa FORCE Technology, situada na cidade 
de Lyngby, a aproximadamente 20 quilômetros da capital Copenhagen, é uma das 
principais empresas marítimas mundiais de pesquisa e desenvolvimento. Ela é pioneira 
no desenvolvimento de simuladores para fins marítimos, e foi por estes e tantos outros 
motivos que a ACQUADINÂMICA a escolheu para ser sua parceira na estruturação do 
seu Centro de Simulações Marítimas - AcquaSIM da Acquadinâmica.

Nosso simulador é o produto da combinação do conhecimento na área 
da engenharia marítima com os dados provenientes de mais de 50 anos de testes 
de navios e desenho de navios nos tanques de prova e túneis de vento da empresa 
FORCE Technology, na Dinamarca. Paralelamente, somam-se o conhecimento de mais 
de 25 anos de realização de simulações marítimas e a dedicação de engenheiros e 
desenvolvedores de software. Esta combinação de competências e instalações garante 
a precisão matemática e o realismo visual, atingindo a experiência mais precisa e realista 
que pode ser obtida em um simulador.

1- NOSSO SIMULADOR



A fim de avaliar um layout de uma instalação portuária, a área definida é modelada 
e o modelo visual gerado é posteriormente inserido no simulador. 

Para obter uma compreensão detalhada da área e também sobre as restrições 
locais, é proposta uma reunião com todas as partes envolvidas, devendo também 
ser realizada uma visita à área do terminal existente ou projetado. Nesta visita serão 
fotografados os edifícios, instalações e outros pontos de referência, permitindo gerar 
um modelo altamente realista da área a ser simulada. Com base em mapas e dados 
fornecidos pelo cliente, a ACQUADINÂMICA é capaz de estabelecer os modelos 
numéricos de batimetria e topografia, bem como campos de ondas e correntes calculados 
por modelos numéricos.

O modelo visual é baseado em técnicas de modelagem 3D onde as texturas 
são baseadas em fotos reais e aplicadas aos objetos, criando um ambiente altamente 
realista. O sistema pode proporcionar cenas noturnas, crepúsculo e luz do dia, e cenas 
de visibilidade reduzida devido a nevoeiro, chuva ou neve. Os navios principais e os 
navios de tráfego são mostrados na cena visual, juntamente com o sistema de sinalização 
(boias e luzes de navegação com as cores correspondentes, setores e características de 
iluminação). A ação das ondas é mostrada na cena de acordo com o estado de mar e 
direção determinados, e o horizonte move-se de acordo com o movimento do navio 
principal. Sinais sonoros (navio principal e navios de tráfego) bem como o ruído do motor, 
o ruído propulsor e o barulho do vento e do mar, são ouvidos durante a simulação.

2- DIFERENCIAL
REALISMO DO CENÁRIO



2- DIFERENCIAL

É inequívoca a crescente preocupação para que as operações de navios sejam 
realizadas com segurança, e portanto, é fato de que a utilização de simuladores oferece 
soluções que são custo-eficientes e de riscos muitíssimos reduzidos.

Com o constante aumento dos tamanhos dos navios, as instalações portuárias 
de todo o mundo enfrentam novos desafios. Navios novos e maiores exigem maiores 
instalações de atracação, canais de acesso mais profundos, e bacias de manobras 
mais amplas. Os pilotos práticos, os capitães e os navegadores também necessitam um 
treinamento mais avançado para enfrentar situações oceanográficas e meteorológicas 
adversas. 

O treinamento com simuladores oferece a possibilidade de treinar a atracação 
e desatracação em instalações portuárias com o objetivo de evitar e prevenir eventuais 
acidentes. Podem ainda simular pequenos e eventuais percalços nas operações dos 
navios, cobrindo diversos aspectos operacionais, desde a manobra do navio até a 
realização de exercícios de emergência muito específicos com o auxílio de rebocadores.

Tradicionalmente, o treinamento tem sido realizado a bordo dos navios em serviço. 
Isto reduz a intensidade do treinamento porque o navio está em serviço comercial e, 
portanto, são reduzidas as possibilidades de eventos distintos nas operações. Em um 
simulador é possível treinar a mesma situação tanto quanto seja necessário, repetidas 
vezes, garantindo assim que a tripulação esteja plenamente capaz de resolver os desafios 
na sua área de operação.

SIMULAÇÕES – EFICIÊNCIA E CUSTO REDUZIDO 



O software utilizado em nosso simulador de navios, no Centro de Simulações 
Marítimas - AcquaSIM da Acquadinâmica, é o SimFlex4, desenvolvido pela FORCE 
Technology. É baseado no modelo matemático DEN-Mark1, que permite ao cliente 
trabalhar profissionalmente, abrangendo uma área que vai desde modificações de 
portos até exercícios de treinamento. O modelo Den-Mark1 da FORCE Technology é um 
dos modelos matemáticos de navios mais precisos no mercado, considerado a base dos 
serviços da FORCE Technology em engenharia marítima.  

O Den-Mark1 foi desenvolvido no período entre 1991 até 1993 e representa a 5ª 
geração de modelos hidrodinâmicos desenvolvidos pela FORCE Technology. O modelo 
tem sido validado em numerosos casos com testes em modelos reduzidos e medições em 
escala real. Os modelos hidrodinâmicos são continuamente atualizados e aperfeiçoados 
em importantes instalações experimentais, incluindo tanques de prova e túneis de vento, 
e também, através da assessoria de navegadores profissionais.

2- DIFERENCIAL
SIMFLEX4 - PRECISÃO, UMA CHAVE PARA A PERFEIÇÃO



Alterar uma estrutura de atracação de navios ou construir um porto é uma 
decisão com um grande impacto sobre a economia e sobre o meio ambiente do entorno. 
Com a tecnologia atualmente disponível e com a competência adquirida pela FORCE 
Technology e pela ACQUADINÂMICA em modelagem matemática, somos capazes de 
fazer simulações muito precisas e realistas para facilitar o entendimento de como uma 
modificação do meio poderá afetar as manobras e operações de navios e nas instalações 
portuárias. É fato de que existem grandes preocupações para que se garanta que as 
operações de navios junto às áreas portuárias sejam realizadas com segurança. 

Portanto, através do uso de simulações você terá certeza quanto à sustentabilidade 
das suas decisões, uma vez que a utilização de simuladores oferece soluções que são 
custo-eficientes e de riscos reduzidos.

Um dos objetivos do treinamento de práticos é familiarizá-los com um novo traçado 
portuário e as condições restritivas associadas. Nosso simulador permite aos práticos 
realizar treinamento de navegação e realização de testes de manobras, atracações e 
desatracações com uma ampla gama de condições ambientais, sejam meteorológicas 
ou oceanográficas.

Todos os estudos realizados no Centro de Simulações Marítimas - AcquaSIM da 
Acquadinâmica são planejados, executados, analisados e documentados.

Abaixo seguem alguns dos testes e treinamentos que podem ser realizados em 
nosso simulador: 
• Avaliar novos desenhos de portos, terminais portuários, canais de navegação, bacias 
de manobra/evolução, molhes, píeres;
• Avaliar a navegação e a possibilidade de manobras com diferentes tipos de navios;
• Avaliar a navegação com diferentes condições ambientais (oceanográficas e 
meteorológicas);
• Avaliar os tipos de navios, requerimento de rebocadores e identificação das condições 
limitantes para portos específicos;
• Realizar e se familiarizar com distintos procedimentos operacionais;
• Assegurar a conformidade nas manobras de navios e rebocadores;
• Realizar projetos de sinalização náutica;
• Reproduzir e realizar estudos de acidentes de navegação;
• Realizar estudos de análise de risco;
• Manobrar eficientemente o navio utilizando uma quantidade mínima de combustível.

3- APLICAÇÕES
MANOBRABILIDADE

TREINAMENTO DE PRÁTICOS



Simulações fast-time são usadas para avaliar uma ampla gama de cenários, 
abrangendo alterações no nível da água, correntes, ondas, vento, calado, etc., o que a 
torna uma ferramenta altamente eficiente. O estudo realizado em fast-time pode reduzir 
o custo na posterior etapa de simulações, uma vez que possibilita a identificação, 
numa fase inicial, das áreas e condições problemáticas, permitindo que cenários mais 
coerentes sejam planejados para a etapa com o uso do simulador. 

As simulações fast-time têm como ojetivo o estudo de layouts alternativos de 
canais de navegação e bacia de manobras. Esta metodologia é considerada ideal para a 
comparação de distintos layouts, pois fornece ao cliente uma quantificação objetiva das 
condições de navegação encontradas nos diferentes desenhos de cais de atracação, 
canais de navegação e bacias de manobra/evolução. 

Para o desenvolvimento de projetos de engenharia, os simuladores proporcionam ao 
usuário dados precisos sobre a operacionalidade de um determinado desenho.
Abaixo seguem algumas das simulações que podem ser realizadas em nosso simulador 
para estudos de engenharia: 
• Possibilidade de navegação assistida;
• Posicionamento dos auxílios visuais a navegação (AtoN);
• Avaliação da disposição e alinhamento de quebra-mar, incluindo largura e alinhamento 
dos canais de aproximação;
• Avaliação de condições de chegada/partida para instalações portuárias novas ou já 
existentes
• Movimentação dos navios nos domínios de tempo e frequência, fornecendo avaliações 
precisas sobre, por exemplo, risco de encalhe;
• Movimentação das embarcações atracadas ao longo de estruturas abertas ou fechadas;
• Controle das embarcações em profundidades limitadas;
• Orientações operacionais, incluindo a determinação de assistência ao rebocador; e,
• Análise de risco.

3- APLICAÇÕES
SIMULAÇÕES EM FAST-TIME

ESTUDOS DE ENGENHARIA



A FORCE Technology, sediada na cidade de Lyngby, Dinamarca, a 20 quilômetros 
da capital, Copenhagen, é uma das principais empresas marítimas de pesquisa e 
desenvolvimento em todo o mundo, e, como tal, é pioneira no desenvolvimento de 
simuladores para fins marítimos. Suas competências são construídas sobre uma 
base sólida de mais de 70 anos de experiência no desenvolvimento inovador e uso 
do conhecimento e da tecnologia e 50 anos de experiência em estudos de manobra e 
simulação. 

A FORCE Technology apresenta uma combinação única de competências 
e instalações que permitem oferecer soluções de alta tecnologia para problemas 
complexos. Conta com know-how especializado, modernas instalações em hidro e 
aerodinâmica, simuladores e instalações de treinamento com simuladores de primeira 
classe, sem esquecer a singularidade de seus dois tanques de prova e cinco túneis de 
vento, que em constante funcionamento, testam e medem tudo relacionado a navios, 
portos e pontes.

A FORCE Technology é uma instituição independente constituída e existente de 
acordo com as leis da Dinamarca. Faz parte do Grupo de Tecnologia Avançada - GTS, 
que é um grupo dinamarquês de pesquisa independente e constituído por organizações 
tecnológicas, e realiza seu trabalho de acordo com o Sistema de Qualidade da própria 
FORCE Technology, que está em conformidade com a ISO 9001.

O Centro de Simulação da FORCE Technology, DanSim, é reconhecido pela 
Autoridade Marítima da Dinamarca como uma instituição de formação marítima. O 
desenvolvimento e implementação de cursos de formação são realizados em plena 
conformidade com as orientações da Autoridade Marítima Dinamarquesa de Gestão da 
Qualidade da Formação Marítima e da Educação e STCW 95.

4- FORCE TECHNOLOGY



O software presente nos simuladores da FORCE Technology atende aos requisitos 
para a certificação DNV, bem como da Autoridade Marítima Dinamarquesa e atende 
também a classificação DNV Classe-A para simuladores Full-Mission.

O modelo da FORCE Technology, SimFlex, foi certificado pela Autoridade Marítima 
da Dinamarca para o uso na certificação dos membros da Marinha Dinamarquesa. 
Além disso, SimFlex foi certificado pela DNV por cumprir com o padrão Classe-A para 
Simuladores de Operação de Passadiço.

Finalmente, o simulador SimFlex recebeu da Autoridade Marítima da Dinamarca 
o certificado de compatibilidade ao código STCW’95 para o simulador de radar ARPA. 
Referências são feitas à AU 3/01 e AU 4/01 e aos regulamentos estabelecidos no STCW’95 
A-I/12 e B-I/12.

As atividades da FORCE Technology, em conjunto com as autoridades marítimas 
suecas, têm sido fundamentais para o desenvolvimento de diretrizes da IALA No 1058 no 
uso de simuladores para projetar vias navegáveis e auxiliar a navegação.

5- CERTIFICAÇÕES
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