
Nossos especialistas em rotas meteorológicas recomendarão o melhor itinerário de viagem levando em conta a análise de diversas 
variáveis possíveis, como o tempo atmosférico, as correntes, os tipos de embarcações, idade, a estabilidade, a carga e a velocidade.

StormGeo usa seu próprio aplicativo de atribuição de rota, o Ship Route Optimization System, a mais sofisticada ferramenta de  
gerenciamento de rotas disponível atualmente.

Uma viagem segura e eficiente

Ship
Routing

Ship Routing Services

Economia de tempo e combustível

Integramos no nosso sistema as 
especificações da embarcação, como 
o tipo de embarcação, a idade, a 
estabilidade, a carga e a velocidade, 
bem como os fatores ambientais. 
Nossa equipe de especialistas 
experiente em roteamento 
meteorológico será, assim, capaz de 
identificar a rota ideal.

Documentação do conhecimen-

to das rotas ideais por parte do 

capitão

Melhora o diálogo entre o capitão 
e os gerentes em terra sobre a 
rota pretendida e o seu porquê. 

Segurança aprimorada

Os alertas mostram as zonas mais 
prováveis ao longo de uma rota onde 
movimentos severos podem ocorrer 
e indicam itinerários e/ou velocid-
ades a fim de minimizar o impacto 
de danos causados pelo forte mau 
tempo. Encontramos a rota mais 
eficiente, mantendo a sua tripulação, 
o seu navio e a sua carga seguros.
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Porque utilizar o sistema de atribuição de rotas da StormGeo

A StormGeo é a única empresa de atribuição de rota com base 
costeira que usa alertas específicos de movimentos severos de 
navio, e de viagem, com base no tamanho da embarcação, seu 
calado, sua estabilidade, sua velocidade, percurso e condições de 
ondas.  

Os alertas mostram as zonas prováveis de ocorrência de movi-
mentos severos em um horário específico, ao longo da rota, e dão 
uma indicação de quais itinerários e/ou velocidades poderiam ser 
usados a fim de evitar essas áreas, minimizando assim o potencial 
de danos causados pelo clima pesado. Esses tipos de alarmes 
permitem que a StormGeo encontre a rota ideal, enquanto mantém 
a tripulação, a embarcação e a carga em segurança. 

Exemplos incluem:

• Potencial para encontrar ondas anômalas, ciclones tropicais e 
tempestades explosivas

• Probabilidade do risco de cargas sensíveis

Segurança e eficiência no uso do combustível

A fusão da experiência dos nossos especialistas na atribuição de 
rotas com as ferramentas mais sofisticadas garante uma maior 
probabilidade de uma viagem segura e eficiente. A StormGeo 
desenvolveu um sistema de roteamento de embarcações usando 
a inteligência artificial com um extenso sistema de alarmes que 
monitora continuamente as embarcações e alerta o analista de 
itinerários quando uma ação for necessária.  

Os alertas são exibidos em uma escala de prioridades, permitindo 
que o analista responda rapidamente às embarcações que mais 
precisem de ajuda. Estes alarmes cobrem todas as facetas da 
viagem, sejam eles os detalhes administrativos, a qualidade dos 
dados, a embarcação e a viagem, ou o desempenho e a segurança. 

A divisão de embarcações da StormGeo lidera o setor 
com 60.000 viagens marítimas roteadas anualmente.”

Applied Weather Technology



A StormGeo é uma fornecedora global de serviços analíticos e meteorológicos avançados que oferece suporte de decisões para oper-
ações sensíveis ao clima. Desde a sua criação, a StormGeo tem analisado petabytes de dados, transformando-os em guias acionais de 

decisão para ajudar nossos clientes a gerenciar riscos e operações, controlar custos e aumentar a sua receita. A empresa tem uma posição de liderança em soluções 
para o transporte marítimo, petróleo e gás em offshore, energia renovável e a continuidade de negócios em empresas corporativas. A StormGeo tem 23 escritórios 
globais, dos quais 7 são centros-de-operação abertos 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano; e que atingemm todas as posições geográficas do 
globo. StormGeo é uma empresa certificada pelo ISO-9001. Para mais informações, visite nossa página stormgeo.com ou envie um email para info@stormgeo.com.

As equipes de roteamento da StormGeo 
estão estabelecidas para promover o 
domínio sobre cada tipo de embarcação, 
com equipes profissionais  peritas nos 
seus tipos principais. 

A StormGeo tem uma vasta experiên-
cia e um extenso banco de dados 
para ajudá-lo a planejar sua viagem de 
antemão e suportará requisições sobre 
a velocidade e o consumo de viagens 
atribuídas e não atribuídas.

Numerosas fontes de informação  

ambiental para melhores dados

• Simulações oceânicas e atmosféricas  
de última geração

• Instrumentação precisa e sofisticada 
do sensoriamento remoto através de 
satélite

• Observações ambientais diretas com 
base na superfície

• Modelo Oceânico de Coordenadas  
Híbridas (HYCOM) com dados atuais  
das marés

Combinando meteorologia com resposta 

real de embarcações

O roteamento de navios exige uma 
compreensão da complexa relação entre 
a ciência meteorologia e a ciência de algo-
ritmos de resposta da arquitetura naval. A 
análise de viagem - que define a relação 
exata entre o tempo atmosférico real atual 
e o verdadeiro efeito na velocidade de 
avanço de qualquer embarcação específi-
ca — requer consideráveis habilidade e ex-
periência. Cientistas industriais renomados 
nessa área encabeçam a equipe de análise 
de viagem da StormGeo.

Com a StormGeo (anteriormente chamada 
Applied Weather Technology), conseguimos 
uma comunicação eficaz e respostas rápidas da 
CST local e do Centro de Operações nos EUA. A 
CST local sabe o que eu preciso mesmo sem a 
explicação em muitos detalhe; e eles lidam cos 
problemas imediatamente”
Ms. Tina Yi, Gerente Assistente do Departamento de Expedição 
Topsheen Shipping Ltd.

Suporte experiente à atribuição de rota com cobertura de  

serviço completo

Nossos escritórios possuem especialistas em previsão, 
meteorologia forense, oceanografia, tecnologia da informação 
e planejamento de viagens. Porque navios e barcos estão em 
funcionamento 24 horas, todos os dias. 

Os serviços prestados pela StormGeo incluem as interações 
com os escritórios da companhia de navegação, as mensagens 
iniciais de roteamento enviadas aos capitães, a monitorização 
contínua do progresso da embarcação e a emissão de relatórios 
de desempenho de viagem.


