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Empresa mexicana de 
energia escolhe lanternas da  
Sabik Marine para iluminar  
ocaminhocom segurança

Contexto
Existem atualmente 3.500 estruturas de 

petróleo e gás ativas e desativadas no 

Golfo do México e Ku-Maloob-Zaap (KMZ) 

está entre os muitos campos de petróleo 

nessa região. Ele está localizado a 105 km 

(65,2 milhas) a nordeste de Ciudad del 

Carmen, Campeche, México e inclui cinco 

campos: Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum e 

Zazil-Ha.

A Petróleos Mexicanos, ou PEMEX, é uma 

empresa petrolífera estatal mexicana, 

administrada e operada pelo governo mexicano. 

Ela opera plataformas de petróleo em todo o 

México e deu início a um projeto de oito anos em 

2002 para aumentar a produção de petróleo bruto 

na KMZ.
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Desafio
As estruturas ativas de petróleo e gás são 

compostas de uma grande rede de estruturas 

permanentes interconectadas com quilômetros 

de oleodutos. As estruturas desativadas têm 

toda a plataforma removida ou convertidas em 

um recife artificial, removendo apenas a seção 

superior. Independentemente de um estado ativo 

ou desativado, as estruturas de petróleo e gás 

são um perigo para os marinheiros de passagem 

quando não são devidamente sinalizadas. As 

estruturas devem ser marcadas com lanternas 

marítimas para garantir que sejam visíveis durante 

a aproximação da estrutura de qualquer direção e 

para evitar a colisão de navios de passagem.

As lanternas atuais da KMZ utilizavam uma 

fonte de luz incandescente, exigindo maior fonte 

de alimentação e manutenção frequente. A 

PEMEX identificou a necessidade de atualizar as 

lanternas para operar com mais eficiência. 

As lanternas marítimas precisavam  atender aos 

seguintes requisitos:

 → Ser uma lanterna solar autônoma para  
 sustentar um local remoto

 → Ter óptica de LED para eficiência  
 energética

 → Ter um alcance visível de 5 NM definido  
 pela Autoridade Portuária Mexicana

 → Incluir recursos de Bluetooth® e Satélite  
 para programar e monitorar ativos  

 facilmente.
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Solução
Após consultar o distribuidor Sabik Marine local, 

o Grupo Insolar SA de CV, a PEMEX selecionou 

a Lanterna LED autônoma M860 da Sabik 

para marcar com segurança as plataformas de 

petróleo  de acordo com as recomendações da 

IALA. A lanterna M860 usa uma fonte de luz LED 

que oferece uma pegada mais leve e consumo 

de energia reduzido para fornecer desempenho 

consistente e confiável da fonte de energia 

solar incorporada. Projetado para suportar os 

elementos agressivos do Golfo do México, a lente 

de policarbonato é resistente a UV, o chassi é 

de alumínio revestido a pó e a lanterna possui 

classificação IP68 para evitar a entrada de água.

A M860 oferece um alcance visível de 4-7 NM e 

garante a segurança de embarcações marítimas, 

marcando o perigo presente à noite ou durante 

condições de pouca visibilidade. Isso excede 

os critérios de 5 NM definidos pela Autoridade 

Portuária Mexicana.

KMZ é estrutura de Classe A de acordo com o 

Título 33, Parte 67 do Código de Regulamentos 

Federais (CFR) e exige lanternas para atender 

a requisitos específicos, incluindo o piscar 

sincronizado de várias lanternas. Cada lanterna 

é equipada com recursos de GPS, Bluetooth 

e satélite. O recurso de sincronização de GPS 

permite que várias lanternas pisquem em 

uníssono.

A PEMEX pode configurar e verificar 

convenientemente o status das lanternas a uma 

distância de até 50 metros usando o aplicativo 

Sabik Bluetooth® em qualquer dispositivo móvel. 

Antes da implantação, o instalador pode verificar 

o status da lanterna simplesmente tocando duas 

vezes na parte superior da lanterna.

Esta funcionalidade “toque para ativar” 

exibirá as configurações na tela localizada 

na parte superior da lanterna, dando ao 

cliente a tranquilidade de saber que ela está 

configurada corretamente. Enquanto o GPS 

permite geolocalização precisa, a conectividade 

via satélite garante relatórios de status 

detalhados em tempo real para monitoramento e 

gerenciamento avançados dentro da interface do 

LightGuard Monitor. 

A conectividade Bluetooth® e via satélite permite 

que os técnicos de manutenção confiram 

e executem verificações importantes de 

manutenção nas luzes, economizando tempo e 

reduzindo os custos de manutenção.
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A Sabik Marine não é afiliada ao Grupo Insular and Petróleos Mexicanos (PEMEX).

... mais de 200 lanternas Sabik 
em plataformas de petróleo 
ativas e desativadas no  
Golfo do México

Resultado
A PEMEX fez um upgrade das lanternas para 

incluir todos os recursos opcionais, mas o cliente 

foi mais atraído pela facilidade de instalação e 

baixa manutenção da Lanterna de LED autônoma 

M860 da Sabik. As lanternas estão funcionando 

bem e iluminando com segurança o caminho para 

os navios de passagem.

Como as lanternas provaram ser altamente 

eficientes e econômicas, a PEMEX vem 

atualizando gradualmente sua frota de lanternas 

com as lanternas autônomas M860 da Sabik 

Marine. Existem atualmente mais de 200 

lanternas Sabik em plataformas de petróleo ativas 

e desativadas no Golfo do México.
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