
 
 

 

PROCEDIMENTO DE DOCAGEM 

 
 
 

Reinaldo Vasques 

 

 

 

Projeto de Graduação apresentado 

ao Curso de Engenharia Naval e 

Oceânica, Escola Politécnica, da 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título 

de Engenheiro Naval e Oceânico. 

 

 

 

 

Orientadora: Marta Cecilia Tapia 

Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ii 

Procedimentos para Docagem 

 

Reinaldo Vasques 
 

 

PROJETO DE GRADUAÇÃO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO 

CURSO DE ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA DA ESCOLA 

POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO 

DO GRAU DE ENGENHEIRO NAVAL E OCEÂNICO. 

 

Examinado 
por  

 

 

 

Orientadora: Prof.ª D.Sc. Marta Cecilia 
TapiaReyes 

 
 

 

 

 
 

Prof. D. Sc. Alexandre Teixeira de Pinho Alho 

 

 

 

 

 
 

Prof.D.Sc.Severino Fonseca da Silva Neto 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ- BRASIL 

Março  2016 



 

 3 



 

 4 
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RESUMO 

 

Toda embarcação operando, seja no mar ou em agua doce, trabalho ou lazer,  após um 

determinado período de tempo, terá que obrigatoriamente ser colocada em condição de ser 

inspecionada em sua totalidade. Essa inspeção resultará em procedimentos de 

manutenção e reparos para preservar a integridade estrutural, mecânica, elétrica e até 

mesmo estética da embarcação. Para isto será necessário inspecionar as partes 

submersas do casco e seus apêndices bem como equipamentos e maquinários em geral. 

Esse processo é chamado de “Docagem”. 

Durante esse período o armador terá a oportunidade de avaliar, se o seu sistema de 

manutenção e condução da embarcação, esta sendo executado de forma correta ou até 

mesmo se os métodos escolhidos são os mais adequados.  

Para isso, é absolutamente necessário, coletar todas as informações disponíveis a respeito 

das necessidades da embarcação, bem como iniciar investigações de problemas que ainda 

não foram identificados, como por exemplo, medições de espessura, medições em 

equipamentos e análises de fluidos. Essa coleta deve ser obtida com a antecedência 

necessária, para que se possa determinar o melhor procedimento para essa obra.  

Esse trabalho tem como objetivo, mostrar que  a  docagem, é muito mais do que um item 

obrigatório na vida do navio e tenta mostrar um caminho seguro para a realização de uma 

obra desse porte.  
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ABSTRACT 

 

All operating vessels, whether at sea or fresh water, work or leisure, after a certain period of 

time, will mandatorily have to be placed in a condition of being inspected in its totality  This 

inspection will result in maintenance and repair procedures so as to preserve the structural, 

mechanical, electrical, and even the esthetic integrity of the vessel..  Therefore it will be 

necessary to inspect the submerged parts of the hull and its appendices as well as 

equipment and machinery in general. This process is known as "dry-docking" 

In the meantime the owner will have the opportunity to evaluate, if his vessel´s maintenance 

and conduction system, is being executed in a correct manner or even if the chosen 

methods are the most adequate. 

Hence, it is absolutely necessary, to collect all the available information regarding the 

vessel´s needs, as well as initiating investigations of problems not yet identified, such as, 

thickness measurements, equipment measurements and fluids analysis.  This gathering 

should be obtained with the necessary anticipation, so that it can be determined the best 

procedure for the job.  

This paper has as a goal, to show that dry-docking, is much more than a mandatory item in 

the ship´s life and tries to point out a safe path for the achievement of a job this size. 
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1. A DOCAGEM 

A docagem consiste em colocar o casco “em seco” através de uma estrutura 

flutuante ( dique flutuante ),  dique seco ou Synchrolift, para que se possa 

inspecionar, tratar e pintar o casco e seus apêndices.  

 

 

 

 

 

 

                            Figura 1- Dique Seco – Fonte Edgar Ermoli 

  

    Figura 1-  dique Flutuante. fonte Edgar Ermoli 
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Figura 2 – Syncrholift. Fonte Agência Brasil – Renata Giraldi 

 

 

Durante o período de docagem,  diversas vistorias são realizadas por entidades 

classificadoras, seguradoras e clientes em potencial.  Nesta fase é que podemos avaliar 

todo o potencial da embarcação quanto a sua operacionalidade e funcionalidade para o 

próximo período de operação.  Seu estado no inicio da docagem, demonstra como foi a 

manutenção  até esse período e, o que está sendo feito durante essa mesma docagem,  

mostrará como provavelmente, serão os próximos. Dependendo da embarcação esse 

período pode variar muito em termos de periocidade e exigências legais. Para esse 

trabalho assumiremos um navio convencional,  do tipo Graneleiro, que foi concebido, 

construído e é mantido em operação através de regras de uma sociedade classificadora e 

autoridades portuárias, como a Marinha do Brasil ( Norman 01-DPC) O navio, após a sua 

construção, recebe uma série de certificados de classe e estatutários conforme regras da 

classificadora DNV-GL, Pt7Ch1, (DNVGL,2016) , que garantem a operação da 

embarcação dentro dos parâmetros de operação das regras da classificadora, e de regras 

provenientes de convenções internacionais, respectivamente. Estes certificados tem 

validade de 5 anos, com inspeções anuais na data de aniversário da emissão, e uma 
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intermediaria a 2,5 anos (DNVGL, 2016). Portanto, para iniciarmos um ciclo, temos a 

emissão na docagem atual ( ou entrega do navio, no caso de embarcação nova ), uma 

docagem no aniversário da intermediária, com uma janela de mais ou menos 6 meses,  e 

outra no fim do ciclo quando os certificados atingem os 5 anos. Após essa docagem, um 

novo ciclo se iniciará com os mesmos critérios  do ciclo anterior. A descrição desse 

processo está na tabela abaixo(DNVGL, 2016). 

 

Tabela 1. Periodicidade das vistorias dos certificados. Fonte DNV-GL 
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1.1 Especificação de docagem 

A especificação de docagem deve listar de maneira clara e precisa, todas as 

necessidades da embarcação que deverão ser realizadas nesse período. 

Devemos ter em mente que uma docagem não significa “ colocar  o navio em uma 

condição de novo”.  

Os serviços e inspeções das partes submersas são os grandes responsáveis por esse 

período obrigatório (DNVGL-2016), e , uma vez que teremos que dispensar alguns dias 

nessa faina, aproveitamos para manutenções mais sofisticadas e trabalhosas. 

É prudente dividir o navio em setores, de acordo e conveniência do momento, para que se 

possa garantir uma análise completa, sem esquecer detalhes que poderão  ser 

importantes no futuro. Esses setores serão discutidos mais adiante.  Porem como 

exemplo, podemos ter: casco, maquinas, redes, válvulas, elétrica e assim por diante. 

É fundamental a participação da tripulação na elaboração da especificação de docagem, 

uma vez que ela detém o  conhecimento do uso dos equipamentos e sistemas a bordo.  

Antes de mais nada, essa especificação deve conter dois objetos de análises distintos . 

Um inclui os serviços mandatórios de uma docagem como a classificadora (DNV-GL) e a 

marinha ( Norman, DPC). O outro, manutenções e serviços que por interesse do armador, 

serão realizadas dentro do mesmo período. 

Serviços mandatórios de uma docagem são, por exemplo, medições de espessura abaixo 

da linha d’água, inspeções no eixo propulsor e hélice, leme , caixas de mar, anodos, 

ancoras e amarras, sensores para navegação e  válvulas de fundo.  Esses são os 

serviços responsáveis pela permanência da embarcação no dique, e  portanto fora de 

operação, causando grande impacto no fluxo de caixa da empresa. Impacto esse causado 

pelo custo da obra bem como pela  interrupção do faturamento do navio. Devemos ter em 

mente que não é prudente estender esse momento em função de serviços e 

manutenções, que poderiam ser realizados durante a operação do navio (DNVGL-2016),   

É recomendado que se inicie os estudos e levantamentos para a elaboração da 

especificação, pelo menos 6 meses antes da data prevista de entrada no dique.  Esse é o 

tempo necessário para cotações de todos os tipos, incluindo estaleiros, bem como a 
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compra de materiais nacionais e importados, além da preparação do Staff envolvido na 

obra.  

Vale a pena chamar a atenção para os materiais. Dependendo da idade da embarcação, 

é de se esperar que determinados componentes mecânicos, estejam próximos da sua 

vida útil e/ou, dependendo da experiência do armador, com indicação de problemas no 

sistema, como por exemplo o sistema de vedação do eixo propulsor ou Simplex. Esse é o 

sistema responsável pela vedação do eixo propulsor no casco. A inspeção deverá 

acontecer somente com o navio no dique,  e após a desmontagem do equipamento.  Caso 

exista a necessidades de sobressalentes, como selos e camisa, o armador terá um 

problema enorme nas mãos, visto que é material importado e além disso, enfrentará os 

processos burocráticas para a nacionalização do produto. Esse cuidado vale para todas 

as partes que comprometam  flutuabilidade da embarcação. 

1.2 Organização da Especificação de docagem 

Dada a complexidade do evento chamado docagem, com diversos sistemas e áreas 

distintas e com necessidades diferentes, é salutar dividir a embarcação em seções de 

acordo com a experiência e Staff disponível. Em uma docagem, o engenheiro 

encarregado pela obra, irá enfrentar problemas técnicos dos mais variados possíveis. 

Problemas mecânicos e estruturais estão entre os mais comuns, mas não podemos deixar 

de lado soluções que precisam ser tratadas com a mesma importância como, hidráulicas, 

mecânicas, eletrônicas, pneumáticas, documentais ( Norman 01), logística de compra e 

entrega de materiais além da parte contábil e financeira. Todos os itens acima, estão 

relacionados entre si e totalmente dependentes de prazos e ordem de execução. 

Lembrando também que essa gama de ações, interferem sim, entre elas. Ou seja não 

poderemos efetuar todas ao mesmo tempo. Portanto a divisão em seções ajudará a 

destacar de maneira particular, problemas e necessidades de cada setor e que parte da 

tripulação será encarregada do acompanhamento durante o reparo. Essa divisão também 

ajuda a determinar necessidades de equipes externas de apoio, classificação, materiais, 

manuseio de pesos, inspeções etc... 

Para esse trabalho, adotaremos os seguintes áreas: 

Casco, convés, tanques, porões, sistemas elétrico, superestrutura, maquinas, redes e 

válvulas. Vale lembrar que todos os setores descritos acima, tem por obrigação o 
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acompanhamento e aprovação da sociedade classificadora conforme regras vigentes 

(DNVGL-2016). 

É claro que apesar de basicamente, os setores serem os mesmos para diversos tipos de 

navios, a inclusão ou separação entre eles, está totalmente relacionada ao tipo de 

embarcação analisada. Navios em geral são muito semelhantes, porem começa a existir 

uma diferença mais significativa, quando tratamos de embarcações de apoio offshore. 
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2. CASCO 

Aqui se encontra a razão para todo o processo de docagem.  É em função do casco que 

tudo acontece. Primeiramente teremos que fazer uma avaliação estrutural da 

embarcação, para garantirmos a sua integridade ( DNV-GL,2016). O processo utilizado 

para tal, é o método de leitura de espessura via ultra som.  

 

 

         Figura 3- Casco Graneleiro. Fonte FleetMon 

 

2.1 Aço 

Através destas medições ( Abendi, 2016), podemos comparar as espessuras de chapas 

de aço e elementos estruturais como cavernas, vigas, borboletas etc.. com os valores 

originais, indicados nos planos estruturais correspondentes. Para efetuar uma varredura 

completa no casco, é necessário iniciar essa medição o mais cedo possível, ainda com o 

navio em operação. O que o engenheiro responsável tem que evitar, a todo custo, é 

descobrir que a troca de aço prevista, sofreu um acréscimo significativo dentro do dique! 
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Dependendo do local onde o aço terá que ser substituído, mesmo fora da parte submersa, 

vai levar o custo da docagem a valores estratosféricos. Lembrando sempre que troca de 

aço, na maioria das vezes, requer limpeza de tanques e áreas próximas e gás free 

conforme descrito na Associação Brasileira de Ensaios não Destrutivos ( Abendi, 2016) , 

andaimes, acessórios para elevação de peso, etc... 

Outro fator importantíssimo de análise do casco, que não depende da idade do navio, é a 

retirada de cracas, vida marinha que se agarra ao casco, acarretando grande perda de 

velocidade, em função da rugosidade ( cracas facilmente atingem mais de 20cm de 

espessura ) e entupimento de redes de circulação de agua salgada e caixas de mar.  

 

 

 

                                 Figura 4- Medição de espessura com ultra-som. Fonte BCEnd 

 

2.2 - Tratamento e Pintura 

Essa é a parte mais importante e a grande responsável pela permanência do navio no 

dique. Para o estudo do procedimento de pintura, é necessário que o armador defina junto 

ao fabricante de tinta (AKZONOBEL, 2016) e com o estaleiro, como será o esquema de 

pintura. Esse esquema passa por definir a qualidade do jateamento bem como as 

condições climáticas para esse tratamento ( humidade relativa do ar ). Para o jateamento 

do casco, temos basicamente dois tipos: Grau SA1 e Grau SA2 ( ISO 8501-1:2007) 

Jateamento SA1 - Brush-off – utilizado para a remoção de partículas incrustadas sobre a 

superfície do aço e preparar a área a ser pintada,  em função da rugosidade causada pelo 
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jato. Essa rugosidade é fundamental para permitir a aderência da camada de tinta. É 

utilizado em áreas em boa condição de pintura com baixa corrosão.  

Jateamento SA2  - forma de jato mais intensa, com capacidade de remoção de camadas 

de tintas com descolamento, bolhas, incrustações mais severas, óleos e graxas e todo 

tipo de matéria agregada ao casco. O Aço fica quase todo exposto após essa aplicação. 

Temos também um tratamento SA 21/2. Superior ao SA 2, é utilizado em áreas com 

corrosão elevada agregada a agentes externos como óleos e graxas , cracas e problemas 

graves de descolamento de camadas de tintas antigas.( ISO 8501-1:2007) 

O casco do navio, para a pintura,  é dividido em áreas, a saber: fundo chato ( de bolina a 

bolina ), fundo vertical ( da bolina até a marcação da linha d’água no calado de lastro ), 

bootoping ( faixa de flutuação compreendida entre calado leve e carregado ) e costado.  

 

 

           Figura 5- Áreas de Pintura. Fonte International-Paint 

 

Primeiramente é efetuada uma raspagem manual, para a retirada da parte mais espessa 

da camada de craca, de tal forma que permita o contato direto entre o jato e o casco. 

Após essa raspagem, inicia-se o jato abrasivo para preparação da superfície. (ISO 8501-

1,2007) O objetivo do jateamento, como descrito anteriormente,  é a remoção de 

incrustações e camadas de tintas que estão descolando do casco. É uma fase 

importantíssima para o processo de pintura. Deve ser acompanhada por profissional 

qualificado por parte do armador para acompanhar e aceitar o trabalho efetuado conforme 

descrito no guia de aplicação da Akzonobel (AkzoNobel/ApplicationGuidelines). A 
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superfície deve estar em uma condição de permitir a completa aderência da camada de 

tinta. Caso seja efetuada a pintura sem condições adequadas, a tinta vai descolar do 

casco, expondo toda a superfície a corrosão e a aderência excessiva das cracas. Cabe ao 

engenheiro responsável definir junto o estaleiro, quanto de cada área, terá em 

porcentagem de jato SA1e SA2 ( ou SA21/2). A diferença de preço entre os tipos de jatos 

é significativa e quanto melhor o tipo de jateamento mais demorado o processo. Vale 

lembrar que é muito frequente, o tratamento e pintura do casco, ultrapassar os 50% do 

preço da obra!  

 

 

 

       Figura 6- Casco antes da raspagem do fundo- Fonte: Autor 
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                  Figura 7- Casco antes de entrar no dique. Fonte: Autor 

 

Basicamente podemos definir as fases da pintura da seguinte maneira (AkzoNobel): 

- Remover áreas de corrosão através de jato ou tratamento mecânico, costado e 

fundo. 

- Aplicar demãos, a ser definida pelo armador, de primer( tinta de proteção ) nas 

áreas tratadas (spot). 

- Aplicar antifouling em 100% da área submersa. 

- Aplicar tinta de acabamento na cor desejada nas partes acima da área de boottop. 

 

Esse procedimento varia de acordo com o armador, mas apenas na quantidade de 

demãos de cada área, bem como a espessura da camada de tinta desejada. 
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A sequencia é a mesma para qualquer área do navio, excluindo-se apenas a aplicação de 

tinta antifoulig, que fica restrita ao casco. 

 

 

             Figura 8- Hidro-Jateamento do casco. Fote: Autor 

 

2.3 Acessórios do Casco 

Entendemos como acessórios de casco, todo acesso ou estrutura agregada (ou 

integrada) ao casco do navio. Podemos dizer que são os meios de interação entre casco 

e o ambiente externo 

 

2.3.1 Caixas de Mar 

Responsáveis pela “comunicação” dos sistemas de agua salgada do navio com o meio 

externo ( mar ). É através dessas caixas que os sistemas recebem agua salgada para as 

trocas de calor requeridas via válvulas, conforme normas da classificadora (DNV-GL, 

2016) Também abastecem os sistemas de lastro. Geralmente os navios possuem duas 

caixas de mar  por bordo: uma em um calado mais alto e a outra um pouco  mais abaixo. 

Lembrando que as caixas de mar mais elevadas, tem por obrigação ficar abaixo da linha 

d’agua em condições de navio leve conforme regras de construção de navios ( DNV-GL, 
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2016) . As caixas devem ser abertas, limpas, jateadas, terem seus anodos trocados e 

pintadas. São fundamentais para o correto funcionamento dos motores e demais sistemas 

de bordo, durante  operação da embarcação.  

 

 

                                                       Figura 9- Caixa de mar. Fonte: Autor 

 

 

2.3.2 Válvulas de fundo: 

Importantíssimas para os sistemas mecânicos de bordo. São as válvulas que mantem as 

redes de fornecimento de agua salgada, aberta ou fechada. Manobras de isolamento de 

sistemas, para reparos ou substituições, só serão possíveis se essas válvulas estiverem 

operacionais. Essas válvulas também responsáveis pela obrigatoriedade da docagem. 

Equipamentos classificados, (DNVGL-2016), necessitam da verificação e aprovação do 

classificador. Elas devem ser removidas para a oficina, abertas e inspecionadas ( 

Conesteel - 2016) Procedimentos de desbaste em discos de vedação com substituição de 

borrachas, são comuns nesse serviço ( Conesteel- 2016)  . O engenheiro responsável, 

deve ter sobressalentes de componentes prontos, para o caso de substituição de partes e 

também um válvula completa de cada tipo do seu sistema, em Stand-By, para o caso de 

reposição. 
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     Figura 10- Válvulas para Reparo. Fonte Autor 

 

2.3.3 Hélice + eixo propulsor. 

A verificação do estado do conjunto hélice + eixo propulsor é parte importante da 

docagem. Essa é a oportunidade para se verificar e corrigir problemas nesse conjunto 

fundamental para a navegabilidade. Geralmente, o que realmente ocorre, é a chamada 

puxada do eixo a cada cinco anos, ou seja, a cada renovação de ciclo dos certificados ( 

DNV-GL, 2016). Portanto, na docagem chamada de intermediaria, não há necessidade de 

remoção desse conjunto, a menos que se observe, algum sinal de problemas como, 

cavitação excessiva, folgas e /ou vazamentos entre hélice/eixo/tubo telescópico.  

A cada cinco anos, o eixo propulsor deve ser  retirado ( puxado ) do seu berço, para vante 

ou para ré, dependendo do arranjo da praça de maquinas.  

Para que isso ocorra, o hélice é removido e o eixo pode ser inspecionado a procura de 

trincas e desgastes excessivos, verificando-se mancais e caixa de vedação entre o eixo e 
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casco. O hélice deve ser polido e verificado, quanto a existência de trincas e sinais de 

cavitação nas pás, que identificados , devem ser corrigidos conforme gravidade do 

problema encontrado e recursos do estaleiro. Um relatório com os valores encontrados, 

conforme tabelas abaixo, deve ser produzido pelo estaleiro e arquivado pelo armador. 

 

 

 

Figura 11 - Eixo e Hélice. Fonte: Autor 
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Tabela 2 - Dimensional Tubo Telescópico BB/BE. Fonte Autor 
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Tabela 3- Dimensional Eixo Propulsor BB. Fonte Autor 
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2.3.4 Leme 

De maneira análoga ao conjunto eixo/hélice, temos agora um conjunto leme/eixo que 

necessita ser inspecionado, em sua forma de contato. O eixo vertical que une o sistema 

mecânico ao leme, chamado Madre do Leme, necessita ser removido para inspeção e 

verificação das buchas de contato e integridade estrutural do eixo, que basicamente 

podemos identificar como trincas e empenos. Para o leme, temos que verificar sua 

estanqueidade, solda entra as chapas de aço, folgas entre pinos, quando houver, 

empenos e sinais visuais de problemas como mossas e corrosões. Após a montagem, as 

folgas entre leme e madre, devem ser registradas conforme as tabelas abaixo,  checadas 

pelo armador e classificadora ( DNV-GL,2016)..  

 

 

Figura 12 Leme. Fonte : Autor 
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Tabela 4- Dimensional folga do leme. Fonte: Autor 
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Tabela 5- Dimensional Madre do Leme. Fonte Autor 
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Tabela 6 - Folgas Para Buchas. Fonte: DNV-GL 
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2.3.5 Anodos 

Parte importante na combate a corrosão, deve ter toda a quantidade instalada no navio, 

substituída em cada docagem. Basicamente o principio do anodo, consiste em colocar em 

contato dois metais diferentes, criando uma corrente elétrica que flui do pólo negativo, o 

material a ser protegido, Catodo, para o polo positivo, Anodo. Essa corrente provoca um 

galvanização por meio de uma eletrolise. Como resultado, teremos a corrosão do metal de 

maior condutividade elétrica, o Anodo. 

Temos anodos ao longo do casco, leme, caixas de mar, tuneis para bow trhuster e 

tanques de lastro. Eles são fornecidos em função do peso e dimensão. A localização 

exata de quantos são e onde se localizam, estão especificados no plano de docagem.  

 

 

 

Figura 13 - Anodos. Fonte: Autor 
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2.3.6 Plugs e Bujões 

São basicamente “drenos” de tanques, coferdans e leme. Devem ser abertos para a 

completa drenagem de fluídos  ( lastro, óleos, combustíveis, etc...)  para limpeza e 

desgaseificação do tanque, para que se possa inspecionar, reparar, tratar e pintar etc.. É 

importante a lembrança desses componentes antes da docagem, para que se evite a 

colocação de picadeiros, sob os bujões. 

 

 

Figura 14- Bujão ou Plug. Fonte: Mepp Direct 

 

 

Figura 15 Bujão ou Plug . Fonte: Mepp Direct 
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3. Convés 

Fig ura 16. 

Convés de Graneleiro. Fonte: Autor 

 

O convés da embarcação abriga uma série de equipamentos e acessórios  de segurança, 

salvatagem, combate a incêndio (Solas,1974), equipamentos de carga e descarga, 

suspiros (Marpol, 1983) etc... Assim sendo, é objeto de uma grande variedade de 

inspeções como por exemplo, sociedade classificadora (DNV-GL), Port State Control, 

seguradoras em geral, clientes e terminais. É de fundamental importância, manter o 

convés sempre em boas condições, já que podemos dizer, que é o cartão de visitas do 

navio. Ao nos prepararmos para incluir o convés e seus equipamentos na especificação 

de docagem, devemos ter a garantia que a parte estrutural esteja dentro dos padrões de 

classificação, ou seja: as medições obtidas através de ultra- som, indicam que as chapas 

e reforços estão ok. 

 Apesar dos reparos no convés não necessariamente, obrigarem a manter o navio no 

dique, dependendo da quantidade e local do aço a ser substituída, teremos um volume 

elevado de serviço, podendo interferir nos demais reparos do navio. Portanto é salutar, 

iniciar medições e verificações no mínimo seis meses antes da docagem. 
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  Uma vez definida a condição estrutural, passamos a definir o tratamento e pintura dessa 

área que por vezes, é mais difícil de tratar que o próprio casco. Isto acontece devido a 

grande interferência causada por redes, equipamentos e acessórios ao longo de todo o 

convés. Além, é claro, da presença dos porões, guindastes, gaiutas etc... Vale lembrar 

que dezenas de serviços serão necessários ao longo do convés, e certamente 

interferências irão ocorrer, acarretando atrasos.  

Podemos listar, de um modo geral, os serviços básicos que deverão ser incluídos na 

categoria convés: 

1- medição de espessura (Abendi) com a quantidade e local de aço a ser substituída, 

caso necessário  

2- Definição do esquema de pintura, incluindo tipo de tratamento de superfície, 

quantidade de demãos e espessura da camada de tinta de cada demão ( Micragem). 

Lembrar que no caso de graneleiros, as tampas de porão e braçolas  também fazem parte 

deste esquema 

3.1 Sistema de ancoragem 

Esse sistema è composto por molinetes a vante, guinchos a ré. São os principais 

dispositivos que permitem a imobilidade do navio com segurança, não só no 

fundeadouro, mas também responsáveis por garantir a atracação no píer. 

 

Figura 17- Molinete. Fonte: Autor 
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3.2 Ancoras e amarras. 

Parte integrante do sistema de fundeio e não menos importante, as ancoras e amarras ( 

muitas vezes utilizadas para manobras de atracação em piers com muita correnteza ), 

garantem a segurança do navio em fundeio. Para o perfeito funcionamento desse sistema, 

temos que garantir que seus acessórios, como buzinas, rodetes, cabeços etc.. estejam 

totalmente funcionais. 

Devem ser depositadas no fundo do dique, jateadas, espessuras dos elos medidas e 

tabeladas pra classe, conforme tabela abaixo, torneis, elos kenter, e todos os acessórios 

que compõe o chicote entre a ancora e amarra devem ser verificados e estar em boa 

ordem. Cada quartelada deve ser marcada para controle da tripulação quando em fainas 

de ancoragem. 

Apesar de serem equipamentos mecânicos, essa verificação se faz necessária durante o 

período de docagem, uma vez que em operação, o navio estará fundeado ou atracado, 

portanto, em um caso ou em outro os sistemas estarão em operação. 

Devem ser avaliados mecanicamente e dispositivos de freio, controles hidráulicos e 

elétricos devem ser medidos e testados. Cabos e espias devem estar em conformidade 

com os padrões vigentes, pois além de manterem o navio em condições seguras quando 

em operação, representam um grande perigo para a tripulação, caso estejam 

comprometidos.  

 

Figura 18. Amarras. Fonte: Belov Engenharia 
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Tabela 07 -  Dimensional Amarras – Fonte – Autor 
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3.3 Sistemas de carga e descarga 

O sistema de carga para o navio “exemplo” do trabalho é um graneleiro.  Para esse 

sistema temos as tampas de escotilhas e seus mecanismos de movimentação. O 

procedimento de checagem para esse sistema de acionamento está descrito  no item 

tampas de porão.   Alguns graneleiros possuem guindastes para manuseio de “Grab”. No 

caso da embarcação possuir esses equipamentos, bem mais sofisticados, devemos 

verificar basicamente seus sistemas de içamento e giro da lança. Como todo equipamento 

para elevação de peso, o cabo de aço, é item de fundamental importância para todo o 

processo. O cabo deve ser analisado em toda a sua extensão, a procura de ondulações e 

amassamentos que possam comprometer a sua integridade. Vale ressaltar que o risco de 

rompimento do cabo em operação, é muito alto, quando encontrado problemas como os 

descritos acima. Nesse caso, não existe  solução; temos que substituir todo o cabo. 

Apesar de simples, a troca desse cabo é extremamente trabalhosa. Não deve ser feita 

com o navio em jato e pintura, para evitar a contaminação do sistema de lubrificação. 

Outro ponto a ser observado, é a pronta entrega de bobinas para a troca do cabo. Quase 

nunca encontramos esse produto disponível de imediato no mercado. Portanto, voltamos 

a mostrar a importância do preparo da especificação de docagem, com a devida 

antecedência. 

Podemos comentar que para outros navios, esse item tem a mesma importância e 

praticamente o mesmo cuidado. Temos em contentores, por exemplo,  exatamente os 

mesmos procedimentos para abertura e fechamento de tampa de porões e conveses 

intermediários, bem como seus dispositivos e vedações. Para esses tipos temos a 

particularidade das cell-guides, que tem a função de manter o alinhamento dos 

contentores  nas fainas de carga e descarga e facilitar a peação dos mesmos. Os 

cuidados e vistorias, para esses dispositivos,  tem como objetivo garantir sua integridade 

estrutural. Já em navios do tipo RO-RO, as rampas de acesso da carga, se encaixam 

exatamente no que foi descrito acima.  

Podemos citar também os navios de graneis líquidos, onde para a carga e descarga, 

utilizamos bombas. Apesar de serem sofisticadas,  sua manutenção é fácil e deve, por 

motivos óbvios, ter seus sistemas abertos e checados durante a docagem. Qualquer 

intervenção fora dessa época, põe em risco a operação da embarcação. No caso de 
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acessos a esses tanques, podemos manter os mesmos critérios e cuidados quanto a 

vedação de qualquer tampa de porão para graneleiros. 

3.4 Acessórios 

São itens importantes para a segurança da operação de carga e descarga e da tripulação.  

Podemos incluir, suspiros de lastro, óleo pesado, diesel, agua doce, sondas, escadas, 

acessos, passarelas, caminhos mecânicos, etc... A integridade  estrutural quanto a 

corrosão ou rachaduras, deve ser verificada e mecanismos de atuação checados.  

Os suspiros em particular, tanto para agua como para combustíveis, devem ter seus 

sistemas de vedação, esfera ou disco, checados e as telas de proteção corta chama, no 

caso dos suspiros para combustíveis.  

Esses são itens comumente verificados por autoridades marítimas, uma vez que são 

componentes de segurança da carga e tripulação. 

 

 

Figura 19- Suspiros de Tanques. Fonte: Autor 
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4. Área de carga 

 

4.1 Tanques 

Basicamente, podemos dividir os tanques em três categorias: Tanques de lastro ( 

elevados e fundo duplo), tanques de combustíveis e tanques de água doce. Para os 

tanques de lastro temos que efetuar: inspeção visual quanto a integridade estrutural e 

corrosões localizadas (DNV-GL,2016) e caso necessário, informar área a ser tratada para 

pintura, bem como o seu esquema de demãos em quantidade e espessura da aplicação 

de tinta,  medição de espessura conforme regra, programar substituição de anodos, e 

inspecionar elipses de acesso, escadas, degraus, redes, sondas e válvulas.  

Tanques de combustíveis são mais trabalhosos. Devem ser limpos e desgaseificados 

antes de qualquer ação. Acidentes, na maioria das vezes fatais, são comuns em espaços 

confinados(RBNA,2012) e com alta concentração de gases e baixo teor de O2. É 

imprescindível a participação direta do engenheiro responsável pela obra, na preparação 

e liberação desses tanques. Essas inspeções são efetuadas a cada 5 anos, geralmente, 

uma vez que o grande problema de corrosão, não afeta esses tipos de tanque. Servem 

mais para retirada de resíduos ( borra ) que se acumulam no fundo do tanque. Vale 

ressaltar que tanques de óleo diesel são bem mais “limpos” do que os de óleo pesado, 

sem aquele excesso de sedimento agregado ao fundo do tanque. 

Tanques de agua doce, devem ser inspecionado da mesma maneira dos tanques de 

lastro, mas com um agravante: o produto é para consumo humano! Isso torna a inspeção 

e o tipo de ação mais delicada. A corrosão, mesmo em estágios iniciais, torna a agua com 

gosto e odor alterado, dificultando o seu consumo. A pintura para agua doce é especial 

em preparo, aplicação e tempo de cura, para que se possa consumir. Sendo assim, a 

verificação previa do tipo de intervenção que deverá ser feita nesses tanques, se faz 

mandatória.  
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Tabela 08-  Periodicidade para inspeção em tanques. Fonte DNV-GL 

  

                       Figura 20- Vista Tanque de Lastro. Fonte: Autor 
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4.2 Porões 

Parte da embarcação mais importante quando falamos de navio em operação. Portanto 

deve ser analisada e encarada com muito cuidado e atenção. Durante a docagem, 

aproveitamos para utilizar dispositivos como andaimes e/ou Cherry Picker para 

inspecionarmos áreas de difícil acesso dos porões. 

No caso de graneleiros, essa é a parte que mais “sofre” com a carga e descarga,  desde o 

primeiro ano de uso. Tanto na carga, onde o granel é lançado de uma altura considerável, 

como na descarga, onde o Grab ( ferramenta para retirada do minério ) toca a estrutura do 

porão, deformando e por muitas vezes rasgando a chapa de aço do fundo do porão e as 

vezes do costado. Não podemos esquecer das maquinas de vibração e coleta de carga, 

colocadas dentro de cada porão na fase final de descarga. Todos esses dispositivos de 

carga e descarga, tornam os porões as partes mais afetadas do navio. Toda a estrutura 

sofre com os impactos mecânicos e também os ataques químicos causadas por cargas 

como por exemplo, o sal. 

Portanto, devemos primeiramente garantir que a integridade estrutural esteja conforme a 

regra da sociedade classificadora. Para isso novamente lançamos mão de medições de 

espessura ( ultra som) para obtenção dos valores de espessura de aço do porão. Nesse 

caso em particular, apesar dos valores estarem de acordo com a classe, devemos atentar 

para empenos e trincas, muito comuns em cavernas e borboletas, proveniente do impacto 

de maquinas. Também devemos dar atenção para o piso do porão, procurando fendas 

abertas para o fundo duplo, causadas pela ação do grab. Acessórios como escadas e 

pocetos também sofrem com os impactos e necessitam serem verificados. 
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Figura 21- Vista Porão de Carga. Fonte: Autor 

 

 

Figura 22 - Avaria Durante Descarga. Fonte: Autor 
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4.2.1 Tampas de Porão 

Fundamentais para o perfeito funcionamento do transporte aquáviario. Tem como função 

garantir a estanqueidade do porão, protegendo a carga dos intempéries do tempo e do 

mar(Solas,1974). A grande maioria do transporte de grãos, sofrem vistorias a cada 

operação de carga, visando garantir a estanqueidade entre a tampa e a braçola do porão. 

Essa vistoria é feita através de ultra som, onde um emissor de onda é colocado dentro do 

porão com a tampa fechada, e um leitor de onda, varre todo o perímetro do porão. 

Podemos verificar com facilidade o nível de contato entre as partes que devemos esperar. 

Para isso, cabe ao engenheiro responsável, determinar o nível de qualidade das 

borrachas que fazem a vedação, bem como seus dispositivos de travamento. Também é 

necessário verificar empenos e torções nas tampas e seus acessórios. O sistema 

hidráulico de acionamento das tampas, deve ter bombas e pistões de acionamentos 

verificados assim como o óleo hidráulico analisado. Todo reparo a quente ( com solda e 

corte ) provoca empenos na estrutura. Cada reparo deve ser verificado com muito critério 

para garantir a estanqueidade do conjunto. 

 

 

Figura 23 - Reparo Tampa de Porão. Fonte: Autor 
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Figura 24- Reparo Tampa de Porão. Fonte: Autor 

 

 

 

Figura 25 - Reparo Tampa de Porão. Fonte: Autor 
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4.2.2 Tratamento e pintura. 

Basicamente os armadores optam por tipos de pintura em função de do tipo de carga a 

ser transporta. Alimentos como grãos ( cevada, milho, arroz ) exigem uma proteção mais 

amena do que minério de ferro, onde o ataque a estrutura é mais intenso. Porem, 

independente do tipo de carga a ser transportada, os porões necessitam de proteção 

química ( pintura ). Não é incomum, graneleiros terem sua vida útil abreviada, devido ao 

excesso de corrosão no interior do porão, tornando inviável pelo custo e tempo, a 

substituição de aço. 

 

Figura 26 -Tratamento para Pintura de Porão. Fonte:  Naft Sol SA 

 

 

Figura 27 - Tratamento para Pintura de Porão. Fonte: Naft Sol SA 



 

 52 

5. Sistema elétrico 

Fundamental para o correto funcionamento de todos os sistemas de bordo. Deve ser 

checado principalmente em sua geração e distribuição, aproveitando a parada da 

embarcação para docagem. Podemos simplificar o caminho da geração de energia de 

bordo como tendo o seguinte percurso: geradores para os quadros elétricos principais e 

secundários, dos quadros para painéis elétricos específicos para cada sistema. 

5.1 geradores 

Acoplados aos MCA’s são os responsáveis pela geração da energia de bordo. Devem ter 

os rotores retirados dos extatores, limpos com produtos químicos específicos, rolamentos 

substituídos, quando for o caso, e na remontagem ter as folgas entre rotor e carcaça 

medidas. Para conhecimento, problemas em geradores, causados por fadiga de 

rolamento, causam um desalinhamento no rotor, correndo  o risco de tocar na carcaça do 

gerador. Esse contato causa um explosão, uma vez que esses geradores rodam a 

700rpm, causando também a perda do virabrequim do mca. Além de expor a tripulação ao  

perigo, podemos falar algo em torno de US$ 500.000,00 se computarmos peças e mão de 

obra para reparo do conjunto sem falar do tempo necessário para tal. 

 

Figura 28 - Vista Gerador Principal. Fonte: Autor 
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5.2 Quadros elétricos 

O mais importante nessa parte da docagem, é desconectar os disjuntores dos quadros 

principais e secundários da rede, limpar com produtos químicos específicos, reapertar 

conectores e dispositivos mecânicos, garantindo o funcionamento perfeito até a próxima 

docagem, onde o processo deve ser repetido. Apesar de existirem a bordo dezenas de 

quadros e painéis elétricos, estes podem e devem, terem a sua manutenção preventiva e 

preditiva, durante a vida operacional do navio. Já os principais, requerem um Shoot Down, 

que pode durar horas, tornando inconveniente esse tipo de manutenção fora da docagem. 

 

 

Figura 29- Vista Quadro Elétrico. Fonte: Ruthmann 
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5.3 Motores elétricos: 

Não são serviços obrigatórios de docagem. A grande maioria dos motores, pode ter a sua 

manutenção durante a operação do navio. Porem, o engenheiro deve ter em mente que 

se deve aproveitar o período de docagem para, com a correta programação, executar as 

manutenções nos motores elétricos mais complicados, caros e sofisticados, com um custo 

conhecido. Vale lembrar que alguns motores elétricos, como os de sistema de bowtrhuster 

por exemplo, pesa quase uma tonelada e tem os seus rolamentos, difíceis de encontrar 

no mercado. 

 

 

Figura 30 - Rebobinamento de Motor Elétrico. Fonte: Autor 
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6. PRAÇA DE MAQUINAS 

6.1 Máquinas. 

Embora a grande maioria dos equipamentos que compõe a praça de maquinas, não 

necessitem de uma docagem para a suas manutenções e vistorias de classe, é nesse 

período que devemos checar  todos os sistemas e efetuar ajustes, reparos, upgrades, e 

limpezas. Cada sistema, tem suas características e necessidades próprias (Wartsila,2001) 

e devem ser analisadas, lembrando que, praticamente todos os sistemas são 

dependentes um do outro. Portanto, problemas postergados em um determinado sistema, 

fatalmente irão interferir de uma maneira muito rápida em outros. 

 

6.1.1 MCP 

Normalmente cada unidade de força, composta basicamente por cabeçote, camisa, 

pistão, biela e mancais ou casquilhos ( Mercedes-Benz, conceitos Básicos,2011) são 

abertos a cada 8000h aproximadamente, para a chamada descarbonização. Isso ocorre, 

mais ou menos,  uma vez por ano. Cada unidade dessas leva cerca de 10h, entre 

abertura e fechamento do sistema, para ser concluída. Esse critério de descarbonização,  

também pode ser aplicado ao turbo compressor. Cada sistema, deve ser aberto de tal 

forma que não seja preciso, abrir todos os cilindros em um único mês, devido ao 

vencimento de horas previsto pela manutenção ou classe. Portanto, é de extrema 

vantagem, entrar em uma docagem com todos os cilindros descarbonizados e 

classificados. A razão dessa precaução é devido ao fato de em uma docagem, a 

atmosfera e o ambiente, são extremamente agressivos e totalmente impregnados com 

agentes contaminantes como poeira, solvente, tintas e principalmente, resíduos de 

granalha (material utilizado para jateamento de casco e convés). Essa contaminação 

chega a praça de maquinas através do sistema de ventilação do navio,  que uma vez 

encontrando um equipamento exposto, adere a superfície dos componentes, causando 

excessivo desgaste durante a operação do navio.  

Porem, devido a causas operacionais e de logística, as vezes temos que realizar 

inspeções de classe (DNV-GL,2016) e/ou  descarbonização no motor principal, dentro do 

período da docagem. Portanto todo e qualquer reparo e inspeção que tenha que expor um 



 

 56 

conjunto de força, como descrito acima ou outra parte que exponha o cárter, sistema de 

lubrificação, pneumático etc... deve ser feito antes do inicio do jateamento e pintura, ou 

após (Wartsila,2001).  

 

 

Figura 31- MCP Durante Reparos em Docagem. Fonte: Autor 

 

6.1.2 MCA’s 

Apesar de motores auxiliares serem mais simples de operar que o MCP( Mercedes-Benz, 

conceitos Básicos,2011), já que a maioria utiliza óleo diesel como combustível, podemos 

manter os mesmos critérios para as necessidades de manutenções durante a docagem. 

Com uma grande diferença em relação ao MCP, os motores auxiliares não são 

descarbonizados por cilindros. Eles são descarbonizados por inteiro, geralmente a cada 

8000h também. Portanto devemos evitar a todo custo, abrir esses equipamentos durante 

a docagem, a menos que problemas mais sérios estejam ocorrendo no motor, e 
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novamente por logística, tenhamos que optar pelo reparo na docagem. Mas todas as 

preocupações e restrições descritas para o MCP, se aplicam para os MCA’s.  

 

 

Figura 32 - Vista Motor Auxiliar. Fonte: Autor 

 

6.1.3 Geradores. 

Responsáveis pela geração de energia do navio, devem ser desacoplados do motor, 

abertos e terem seus rotores e extatores expostos para limpeza e troca de rolamentos, 

quando necessário ( Nagato, PDF) . Esse trabalho é de grande importância e perigo. 

Vários navios tiveram incêndios de grandes proporções, devido a descuidos por parte dos 

envolvidos, durante a limpeza de geradores. Esse processo deve ser feito no período 

noturno, onde a grande maioria de trabalhos “a quente”, ( qualquer trabalho com 

maçarico, corte de chapa, solda, etc... ) pelo menos na região em questão, não estão em 

andamento. Os produtos químicos utilizados para essa limpeza, são extremamente 

tóxicos e altamente inflamáveis, bastando os vapores provenientes dessa limpeza, 
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atingirem um compartimento onde estejam efetuando algum trabalho a quente. Os 

comentários com relação a contaminantes, como no caso dos motores a combustão, se 

plicam também para os geradores. 

 

 

Figura 33 - Limpeza de Gerador. Fonte: Autor 

 

6.1.4 Caldeiras. 

Temos geralmente, duas caldeiras abordo: uma principal (a diesel) e outra chamada de 

auxiliar, que aproveita os gases de exaustão do MCP . Para os dois casos, devem ser 

abertas e terem seus feixes tubulares limpos e verificados quanto a estanqueidade do 

sistema (Aalborg Boilers) . A qualidade da agua deve ser avaliada quanto a quantidade de 

cloretos (Drew Marine) e seus tanques e reservatórios limpos e checados quanto a 

corrosão. Sistemas de automação e segurança devem ser inspecionados e classificados. 

Esse é um dos equipamentos que devem ser checados, terem suas manutenções 

efetuadas e classificadas  durante o processo de docagem. Durante a operação, como os 

equipamentos estão quase sempre em uso, e a manutenção geralmente muito demorada, 

deixa-se para a docagem uma manutenção completa, visando a utilização por mais dois 

anos e meio, no mínimo. 
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Figura 34 - Vista de Caldeira. Fonte: Autor 

 

6.1.5 Bombas 

Responsáveis pela transferência de fluidos a bordo, não necessitam ter suas intervenções 

efetuadas durante a docagem (Procel, 2009). Mas cabe ao engenheiro, ter o 

discernimento de utilizar ou não esse período,  para que de acordo com seu julgamento, 

incluir uma ou mais bombas no escopo de serviços a serem realizados durante o período 

de docagem. Apesar de em sua grande maioria,  serem equipamentos simples, todo 

cuidado e atenção  deve ser aplicado no processo e reparo desses equipamentos(Procel, 

2009). Vale lembrar que em operação, um problema de bombeamento de lastro ou de 

circulação de agua doce para resfriamento, pode causar imprevistos que, sem exceção, 

custam muito e atrasam a operação. Basicamente podemos citar como padrão para 

bombas, a troca de selos, anéis de desgaste e acoplamentos. Apesar de parecer simples, 

algumas bombas tem esse material todo importado,  e não é razoável descobrir 

necessidades de componentes básicos, na abertura da bomba.  



 

 60 

 

Figura 35- Vista Bomba Agua Salgada. Fonte: Autor 

 

6.1.6 Compressores. 

Simples e de fácil manutenção devem ser abertos e terem seus componentes mais 

simples, como sedes e contra-sedes, válvulas etc... trocadas para garantir uma vazão 

eficaz. Vale lembrar que os compressores de ar, são os responsáveis pela partida do 

motor. Problemas nesses equipamentos ( geralmente dois principais e um de reserva) 

podem impedir a propulsão do navio. São itens de classificação, juntamente com os 

reservatórios de ar e os sistemas e válvulas de segurança. 
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Figura 36 - Compressor de Ar Principal. Fonte: Autor 

 

6.1.7 Válvulas 

Temos a bordo algumas centenas de válvulas de todas as espécies, tipos e tamanhos. É 

preciso ter em mente quais são fundamentais para os sistemas de bordo durante a 

operação do navio.  Neste item as válvulas de fundo, que conectam o navio com o mar, 

estão excluídas, já que estas válvulas tem um item exclusivo para elas , descritos 

anteriormente. As válvulas tem como função, direcionar totalmente ou parcialmente  um 

fluido, ou impedir esse fluido de continuar por uma determinada seção. Fica evidente os 

diversos tipos problemas que podem ocorrer, quando, ao determinarmos uma manobra 

especifica com um fluido qualquer, as válvulas desse sistema se encontrem inoperantes. 

Podemos citar como  exemplo uma manobra de lastro para um determinado tanque, onde 

a válvula que isola o tanque anterior ao que se deseja lastrar, esteja inoperante na 

posição de aberta. Sendo assim, fica evidente o cuidado que esse item deve, ter na 

especificação  dos serviços a serem realizados. É de boa prática iniciar essas verificações 

e reparos, com algumas válvulas sobressalentes e kits para reparos.  
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Figura 37 - Vista de Válvulas em Reparo. Fonte: Autor 

 

             Figura 38 - Vista Válvulas em Reparo. Fonte: Autor 
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Tabela 9- Dimensional de Válvulas de Fundo. Fonte: Autor 
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6.1.8 Sistema pneumático. 

Como qualquer outro sistema, o seu entendimento como um todo, é uma obrigação do 

responsável pela obra,  para o correto dimensionamento do que é realmente necessário. 

Muito dinheiro é gasto em procedimentos desnecessários enquanto, partes importantes 

ficam no esquecimento. Todo sistema tem suas particularidades e especificidades, onde 

só pode ser diagnosticado e dimensionado se entendermos todos os passos operacionais 

que compõe esse sistema. No caso do sistema pneumático, basicamente é necessário a 

verificação de vazamentos em válvulas e dispositivos de segurança, garrafas de 

armazenamento, membranas e vedações e sistemas de controle do MCP. Testes de 

segurança nas válvulas de segurança de garrafas de ar, são itens importantes de 

classificação. Vale a pena ressaltar que a humidade deve ser evitada a todo custo nesse 

tipo de sistema. Purgadores das garrafas e desumidificadores devem ser checados, sob 

pena de comprometerem todo o serviço realizado na docagem.  

6.1.9 Sistema de agua doce. 

Esse sistema tem como principal função,  ser o  responsável pela troca de calor do 

motores de combustão. É de fundamental importância para o funcionamento correto dos 

motores. Toda troca de calor é efetuada entre a agua salgada (sistema aberto) e doce ( 

sistema fechado).  Todo o calor retirado dos motores pela agua doce, é absorvido pela 

agua salgada, em trocadores de calor, para esse fim. A agua salgada, obtida através da 

caixa de mar, é direcionada diretamente para os trocadores de calor, e após esse contato, 

segue diretamente pelas descargas de bordo. A agua resfriada volta para o tanque e 

novamente será bombeada para os motores. Portanto, em função da importância desse 

sistema, devemos descartar  toda a agua, ter suas redes vistoriadas a procura de seções 

de rede com corrosão, vazamentos e obstruções de qualquer tipo. Os reservatórios 

devem ser limpos, as bombas checadas quanto ao funcionamento. Os trocadores de calor 

devem ser abertos e limpos, para garantir uma boa condutividade térmica e muito 

importante, verificar possíveis vazamentos no feixe tubular, responsáveis em grande 

parte, por problemas de contaminação entra a agua salgada e doce. Essa contaminação 

deve ser evitada a todo custo, pois não podemos esquecer que a agua doce, circula por 

dentro dos motores. É fácil imaginar o que pode ocorrer com o motor, tendo um fluido 

circulando em seu interior, com altos teores de cloretos. 
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6.1.10 Sistema de água salgada. 

Tão importante quanto o de água doce, esse sistema também é responsável pelo 

bombeamento  de lastro e de combate a incêndio de bordo. Esse sistema e suas 

ramificações, são os mais cobrados pelas autoridades marítimas de todos os tipos, em 

diversas vistorias. Começando pelo sistema de combate a incêndio, as redes e válvulas 

devem ser checadas e ter seu perfeito funcionamento garantido. Esse é um exemplo da 

importância da elaboração da especificação alguns meses antes da docagem. Essa 

checagem é para verificar a possibilidade de um ponto ou outro das redes, por exemplo, 

ter um vazamento. Não é admissível, descobrir durante a obra, que dezenas de metros de 

redes necessitem ser trocadas e/ou válvulas substituídas. Da mesma forma, o sistema de 

lastro, deve ter todas as suas necessidade pré-estabelecidas antes da docagem. As redes 

e válvulas, principalmente nos acessos aos tanques de lastro em fundo duplos, e tanques 

elevados,  tem que ter a garantia de funcionamento total. Os componentes do sistema de 

lastro, tem dimensões avantajadas como,  diâmetros elevados para redes e válvulas além 

do peso e localização. Geralmente,  esses  sistemas requerem a utilização de meios de 

elevação de pesos, com talhas, o que dificulta o trabalho e requer muito tempo para a sua 

execução,  fora da obra de docagem. As bombas desse sistema, é claro, são itens 

importantíssimos e estão comentados no item das bombas. 

6.1.11 Sistema de combustível. 

Apesar de simples, esse item foi adicionado ao trabalho por motivos de segurança 

Esse sistema composto por óleo pesado e diesel, tem seus componentes principais, 

reparáveis em sua grande maioria, independentes de docagem.. Porem, uma vez a cada 

ciclo de classificação (DNV-GL,2016) , temos que inspecionar os tanques, de 

armazenamento, sedimentação e serviço. Temos que aproveitar essa oportunidade para 

limpeza de borra acumulada, principalmente  nos tanques de óleo pesado, e sistemas de 

aquecimento. Essa limpeza é trabalhosa, em função do volume desses tanques, e 

perigosa em função da atmosfera explosiva e atmosfera intoxicante. Todo trabalho em 

espaços confinados, tem risco de morte. O engenheiro é responsável por garantir que 

todos os processos de segurança seja tomados, a fim de evitar acidentes, bem como 

pessoas especializadas para tal faina. Mesmo nos dias de hoje, acidentes são comuns em 

situações como essa. 
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6.1.12 Sistema séptico. 

Sistema simples de operar, mas com logística dificílima para preparar algum tipo de 

intervenção. Esse sistema é o responsável pelos dejetos dos sanitários e aguas servidas, 

como pias e chuveiros. Existem vários tipos de equipamentos para tratamento desses 

dejetos, com vários tipos de classe. Porem em caso de problemas que vão desde o 

sistema de automação, desses equipamentos até problemas de entupimentos em ralos e 

redes, transforma o cotidiano da tripulação de forma desastrosa. Estes sistemas contam, 

geralmente com poucos ramais vindos da superestrutura, passando pela cozinha e áreas 

comuns. Uma série de junções transformam  esses ramais em um ou dois apenas, para 

levar o fluido até os tanques do sistema.  Dependendo do local de um entupimento, o 

transtorno é inevitável. Portanto é muito salutar, no período de docagem, realizar uma 

“limpeza” nessas redes, que tem diâmetro pequeno, utilizando um sistema do tipo Roto 

Rooter, para garantir um fluxo constante. Vale lembrar que esse sistema, de aparente 

simplicidade, é inspecionado a cada ida a bordo de autoridades sanitárias e marítimas. 

Qualquer problema detectado em qualquer parte do sistema acarreta multas e detenção 

do navio.  

6.2 Redes e válvulas. 

Esses itens compõe todos os sistemas e equipamentos de bordo. São responsáveis por 

transporte e direcionamento de fluidos( Telles,2010). Qualquer problema nesses sistemas 

causam no mínimo problemas operacionais e/ou a inoperância de um equipamento. É de 

vital importância que o engenheiro responsável pela obra, tenha o discernimento de 

checar quais são, onde estão e quantas são as válvulas e redes que necessitem 

intervenção (Bittencourt,2013) . As redes, mais fáceis de qualificar através de uma 

inspeção visual, tem como auxilio para essa inspeção, a utilização de ultra som para 

determinação da espessura. Já as válvulas (Mathias,2016) são mais complicadas para a 

determinação de problemas ou não. Por isso um estudo criterioso se faz necessário para 

a correta investigação e soluções de problemas já existentes, bem como, os que estão 

por vir. Podemos destacar válvulas de sistemas como o de lastro que, em função do 

diâmetro das redes, tem grandes dimensões e peso, bem como difícil acesso, muitas 

vezes em locais confinados, que nos remete ao problema de segurança desses volumes. 
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Figura 39- Vista Redes e Válvulas. Fonte: Autor 
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7. SUPERESTRUTURA 

 

Figura 40 - Superestrutura. Fonte: Autor 

 

Parte do navio onde residem os tripulantes e contem o sistema de comando de 

navegação, comunicação, salvatagem e combate a incêndio(Solas,1974).  A 

superestrutura é totalmente coberta por dispositivos de segurança e combate a incêndio, 

em todos os conveses. Por essa razão é vistoriada com critérios rigorosos por parte de 

todas  as entidades relacionadas com navegação (DNV-GL, 2016) . Além das autoridades 

marítimas, temos também a vigilância sanitária e Anvisa, com vistorias anuais. Também 

podemos dividir a superestrutura em partes, para um detalhamento o mais completo 

possível. A superestrutura, como outras partes do navio, não depende da docagem para 

receber procedimentos de reparo e manutenção, mas é nessa época que podemos 

realizar o que for necessário com mais facilidade, sem preocupação com tripulação e 

operação. Podemos citar como exemplo de serviços, que causam um grande transtorno a 

tripulação, e portanto a operacionalidade do navio, a cozinha: forno e fogão ( elétricos ) 
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bem como o sistema de exaustão ( item obrigatório de Port State Control, classificador, e 

Anvisa). Podemos incluir também, redes de agua e esgoto. É razoável combinar esses 

serviços com o período de shootdown do sistema elétrico. É fundamental para a boa 

seleção de serviços a serem executados docagem, a inclusão da tripulação na elaboração 

da especificação de docagem. Os tripulantes e oficiais de navegação e segurança,  seja 

pelo convívio ou por aspecto profissional, tem profundo conhecimento das necessidades 

da embarcação nesses quesitos importantes.  

 

7.1 Portas Estanques. 

Todo acesso a superestrutura, se dá através de portas estanques. Alvo de inspeção de 

todas as autoridades portuárias (Solas,1974), devem garantir a estanqueidade ao serem 

fechadas. Para isso, o sistema de vedação ( borrachas ) deve ser inspecionado e estar 

com boa conformidade e sem pontos de rigidez. Atracadores devem atuar de forma suave 

e a porta deve fechar sem esforço e a área de contato da porta com a estrutura, livre de 

corrosão.  

7.2 Acessos. 

 

                   Figura 41 -Acessos Superestrutura. Fonte: Autor 
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Todo e qualquer acesso a superestrutura, como saídas de emergência, paióis e 

compartimentos, devem seguir exatamente o item anterior. O razão de estarem em um 

item a parte, é em função da importância desses acessos, que por muitas vezes são 

desprezados,  e caem em exigência em vistorias. Todo acesso tem que ter a mesma 

importância de portas estanques! 

7.3 Vigias. 

Devem ter a estanqueidade garantida (Solas,1974), tanto as fixas quanto as móveis. 

Quando for necessário algum reparo, deve-se lembrar que as vigias estão encravadas no 

meio de anteparas de acabamento de camarotes e salões. Portanto um grande serviço de 

desmontagem de moveis, camas etc... serão necessários, que na maioria das vezes, fica 

mais caro que o reparo da vigia. Vários incêndios já forma causados por reparos mal 

planejados.  

7.4 Iluminação. 

 

Figura 42 -Luminária a Prova de Explosão. Fonte: Autor 
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Deve ter seus pontos de iluminação checados e testados, uma vez que a maresia e 

trepidação, tendem a afrouxar os contatos, danificando a luminária. A iluminação, tanto 

interna quanto a externa é item de segurança e portanto cobrado em toda vistoria. 

 

7.5 Acomodações. 

Deve-se ter em mente que mesmo camarotes, também sofrem inspeções e estão sujeitos 

as mesmas regras que as áreas comuns ( solas, 1974). O mais importante é garantir a 

habitabilidade em todos os espaços para a tripulação. Nas acomodações e pelos mesmos 

motivos, valem as regras de cuidados aplicados para reparos em vigias.  

7.6 Turcos e baleeiras. 

 

 

Figura 43 - Freio de Baleeira. Fonte: Autor 
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Figura 44 - Lançamento Baleeira. Fonte: Autor 

 

Item fundamental para a segurança da tripulação ( Solas,1974). Qualquer problema nesse 

conjunto, impede o navio de operar e o reparo tem que ser finalizado onde a embarcação 

estiver. Como os navios, principalmente do tipo graneleiro, viajam para locais remotos em 

termos de recursos externos, encarar um problema desse tipo nesses terminais, pode 

significar dias em “ off hire “ (termo que indica que o navio se encontra fora de contrato até 

a resolução do problema). Vale lembrar que esses equipamentos sofrem diversas 

vistorias anuais e dado as dimensões e complexidade, são de difícil reparo. Começando 

pelos turcos, devemos: 

- garantir que todo o sistema mecânico de acionamento do turco esteja funcional.  

- substituir (ou inverter) os cabos de aço. Esses cabos tem validade de 5 anos, e 

devem ser invertidos a cada dois anos e meio, preferencialmente em docagem. 

- Sistema de freio deve ser desmontado, e inspecionado por empresa credenciada. 

- Após reparos e verificações, deve-se testar o turco com o peso equivalente a 100% 

da baleira carregada mais 10%. 
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- Atenção especial deve ser tomada em relação ao jato de granalha. Não se pode 

lubrificar equipamentos, principalmente externos, com a existência de granalha na 

atmosfera. 

A baleeira deve ser retirada do berço e colocada no estaleiro. A parte estrutural de fibra 

deve ser verificada a procura de rachaduras, e todos os apêndices vistoriados como 

proteção de hélice, gatos, e dispositivos de içamento. Deve-se ter atenção as partes 

reflexivas da baleeira, e claro, com o motor propulsor. Tanto para o arranque automático 

quanto para o manual. 

 

7.7 Mastreação 

 

Figura 45 - Mastro de Vante. Fonte: Autor 

 

O mastro do navio, raramente recebe a atenção devida. Porem, quando percebe-se que a 

corrosão esta instalada na estrutura, torna-se uma obra considerável e cara. Grande parte 
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dos sistemas de iluminação para a navegação e segurança ( Ripean) radares e gps’s  

estão instalados no mastro, além de outros dispositivos eletrônicos. Para reparos nessa 

estrutura, é necessário a presença de representantes dos equipamentos eletrônicos, 

montados ao longo do mastro, para a correta remoção de cabos, plugs, bases, etc... e 

consequentemente os mesmos técnicos para a nova instalação. Fica claro a interferência 

que ocorre nesse tipo de intervenção. Para evitar esse problema, a especificação deve 

contar com inspeção visual, em estruturas, escadas, guarda-corpos, e todo e qualquer 

ponto de corrosão deve ser tratado e removido, para evitar problemas futuros. No 

estaleiro, podemos contar com facilidades como andaimes e guindastes para auxilio na 

inspeção e reparo, se houver. 

 

7.8 Segurança. 

Todos os conveses da superestrutura, tem saídas de emergências, detectores de fumaça, 

iluminação de emergência, e uma serie de dispositivos que devem ser incluídos na 

especificação, para serem vistoriados, checados e testados por firma credenciada( 

Norman07, DPC) , uma vez que estamos falando de equipamentos de segurança. É 

conveniente que essas vistorias(DNV-GL), se iniciem com alguns meses de antecedência, 

evitando-se descobrir no estaleiro, que um dos sistemas eletrônicos de monitoramento de 

alarmes, está com problema nos cartões eletrônicos importados. Esse é um dos tipos de 

problemas, que é chamado no meio marítimo de AS ( antes da saída ). Ou seja, o navio 

não parte, sem ter o problema resolvido.  
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8. Testes 

Apos cada intervenção, onde sistemas são abertos e tem seus componentes substituídos 

ou reparados, e sua estrutura mexida, tem como garantia de funcionamento correto, os 

testes operacionais. Deve-se preparar a embarcação para, no primeiro dia de flutuação, 

ainda na área do estaleiro, iniciar o funcionamento de tudo o que for possível. Inclusive 

sistemas de operação de carga, segurança e salvatagem. Pode parecer um tanto 

estranho, mas de uma maneira geral, o navio sai do dique, com muitas alterações em 

seus equipamentos. Isso ocorre porque, ao longo da operação, o uso de maquinas e 

estruturas, tendem a se “acomodar”, criando sulcos em componentes, empenos e torções, 

que mantem o equilíbrio nesse sistema ou equipamento. Só o fato de colocar o navio em 

picadeiros e alterar o seu sistema de equilíbrio, já “modifica” o seu comportamento. 

Portanto a verificação e testes são fundamentais para garantir um mínimo de surpresas 

na utilização de equipamentos. É muito comum em graneleiros, por exemplo, ter um time 

de técnicos a bordo, para ajustes em tampas de porões, apos a flutuação. Isso ocorre 

porque, durante a operação do navio, em função de carregamento e descarregamento, 

temos  um alquebramento e tosamento na viga navio. Esses movimentos, causam forças 

nas escotilhas, braçolas, pistões e borrachas de vedação, que tem seu comportamento 

alterado por reparos diversos. Esses ajustes se fazem necessários, as vezes até após 

alguns carregamentos, para voltar a condição anterior a docagem. Esse raciocínio se 

aplica a todo e qualquer sistema de bordo, mesmo os que não foram tocados na 

docagem, já que a alteração de equilíbrio do navio foi modificada, durante a estadia 

dentro dique. Tudo o que for possível, em termos de equipamentos e sistemas, tem que 

ser utilizados, inclusive eletrônicos de navegação e comunicação. Esses testes são de 

responsabilidade exclusiva do Staff de bordo e da empresa. É necessário efetuar testes e 

simulações para não atrasar a volta do navio as operações. Essa etapa é estressante mas 

fundamental para o sucesso da operação. Portanto, nessa fase, ainda estamos no 

chamado período de docagem, que pode realmente terminar, somente após algumas v
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9. Conclusões 

O objetivo da presente contribuição foi apresentar uma ideia do que realmente significa 

uma docagem. Esse objetivo é demonstrado através de itens que compõem, de uma 

maneira geral, o que chamamos de uma especificação de docagem, além do exemplo de 

execução do  plano de docagem. É através dessa especificação, que o armador 

apresenta suas necessidades técnicas ao estaleiro e, por sua vez, o estaleiro retorna com 

custo e o prazo necessário para a realização dessa obra. Ao analisarmos e comentarmos 

todos os itens, tentamos mostrar a importância e o significado de cada um, para o 

sucesso dessa empreitada.  

Porem, muito mais que um período obrigatório a ser cumprido, esse evento vai ditar as 

condições operacionais da embarcação até a próxima docagem, e por experiência, definir 

a longevidade do navio. 
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