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Procedimentos de manutenção de navios na área 

de máquinas durante a docagem 

1. Introdução 

Os navios ficam muito tempo em serviço e o uso contínuo gera um desgaste nos 

equipamentos. Por que docar? A SOLAS [1], no capitulo 1, regulamento 10-V, requer 

que todo navio seja docado pelo menos duas vezes a cada 5 anos. Este requerimento é 

aplicado pelas classificadoras, como a ABS, utilizada como referência neste trabalho, 

do navio e nestas docagens são feitas as manutenções do navio. 

A manutenção de um navio é divida em duas partes: 

 Manutenção de casco 

 Manutenção de máquinas 

 

A maior parte da manutenção de máquinas é feita com o navio ainda em operação, 

porém alguns dos sistemas máquinas requerem uma maior atenção, como pistões, 

resfriadores, turbo chargers, etc. A manutenção destes itens que são muito grandes, 

difíceis ou que simplesmente não podem ser feitos enquanto o navio está flutuando, é 

feita em um estaleiro de reparos durante a docagem. 

Foi trazida a analise o custo em homens-hora para as diversas manutenções dos 

sistemas da praça de maquinas de um navio. Estas estimativas foram trazidas do livro 

“Guide to Ship Repair Estimates (In Man Hour)” [2] e foram estimadas em homens-

hora (HH) para que não fiquem obsoletas aos aumentos dos custos com o passar do 

tempo. Estes custos de manutenção incluem a remoção de parte avariada, desgastada 

ou corroída, fazendo o reparo ou trocando as peças e instalando-a. Os reparos são 

considerados feitos no local e não considerados o caso em que em peça seja retirada 

em viagem e levada para uma oficina em terra. 

Os cálculos dos custos de HH são baseados em pessoal treinado e qualificado 

trabalhando em condições razoáveis num estaleiro de boa qualidade com todas as 

ferramentas e equipamentos necessários e com materiais e consumíveis prontamente 

disponíveis. O autor também estima que a produtividade de um trabalhador num 

ambiente com alta umidade e temperatura possa diminuir num fator de 50% e 

também pode ser assumido outro fator para compensar qualquer diminuição nas 

condições de trabalho. Estes fatores e custos em HH são adquiridos pela experiência 

de trabalho do autor do livro e obviamente podem mudar em função das condições de 

trabalho e técnicas utilizadas, entretanto os custos aqui expostos servem o propósito 

de avaliar em maneira geral o trabalho necessário e estimar preços em um orçamento 

preliminar. 
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2. Objetivos 

Este trabalho será realizado tendo por base pesquisa de procedimentos 

usualmente adotados por armadores e estaleiros, bem como as orientações sugeridas 

pelas sociedades classificadoras. O presente trabalho baseia-se nos principais serviços 

que devem ser efetuados na praça de máquinas durante uma docagem. Serão 

elaborados os passos necessários para os procedimentos e itens que deverão ser 

incluídos na especificação de docagem, acompanhados de estimativas de tempo 

destes serviços. 

 

Dada a grande variedade e complexidade dos equipamentos e sistemas à bordo, 

serão abordados os equipamentos e sistemas mais críticos que poderiam ocasionar 

uma parada na operação da embarcação, i.e., em motores principais (MCPs) e motores 

auxiliares (MCAs), válvulas, linhas de eixo, hélice, caldeiras e bombas. Os demais 

equipamentos e sistemas serão apenas comentados sucintamente. 

 

A motivação deste trabalho é a de deixar um engenheiro com pouca experiência 

em docagens mais independente das opiniões de colegas ou fornecedores de serviço.  
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3. Docagem 

A docagem de um navio não significa apenas retirá-lo da água, inclui também a 

atracação em um cais de reparos. A retirada do navio da água é feita para que se 

possam avaliar todas as partes do navio, que anteriormente estariam submersas, 

facilitando assim os reparos no casco e apêndices, pinturas e movimentação de 

equipamentos. As docagens podem ser feitas em diques secos, diques flutuantes, 

syncro lifts ou dependendo do tamanho do navio, em carreiras (slipways) [3]. A 

atracação em cais é uma alternativa mais barata para a manutenção das máquinas e 

equipamentos a bordo. 

 A necessidade de um navio docar pode parecer óbvia, mas as razões variam. A 

docagem planejada é a mais comum e tende a coincidir com as vistorias obrigatórias 

das classificadoras, entretanto este não é sempre o caso, e os requerimentos de 

vistorias podem e frequentemente geram a necessidade de fazer uma docagem. Outra 

circunstância excepcional é no caso emergencial, após um acidente ou colisão. Neste 

tipo de ocasião é comum aproveitar o fato da docagem emergencial para fazer, de 

forma combinada, os reparos rotineiros [4].  

 
Figura 1 - Navio em docagem. Fonte: Karsten Petersen 
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4. Equipamentos abordados neste trabalho 

Neste trabalho serão abordados apenas os equipamentos principais localizados na 

praça de máquinas de navios, a linha de eixo do motor e hélice propulsor. 

 

4.1. Motor de Combustão Principal – MCP  

No MCP cada unidade de força é composta basicamente por cabeçote, pistão, biela, 

camisa e mancais (casquilhos) e são abertos aproximadamente a cada 8000 horas de 

uso, ou de acordo com as especificações do fabricante, para a descarbonização. 

Há grande vantagem em se fazer a descarbonização dos cilindros antes da docagem já 

que a atmosfera e o ambiente, durante a docagem são extremamente agressivos, 

devido a agentes contaminantes como poeira, solvente, tintas e principalmente 

resíduos de granalha, que chegam à praça de máquinas através do sistema de 

ventilação. Estes contaminantes podem aderir às paredes dos cilindros, causando um 

excessivo desgaste durante a operação. 

 Caso a descarbonização seja feita durante a docagem, é essencial que seja 

antes do processo de jateamento e pintura, ou após. A descarbonização no MCP deve 

ser feita por cilindro, devido ao tamanho do motor. Dentre os processos necessários 

durante a manutenção preventiva do MCP é necessário citar a retirada das válvulas de 

admissão e exaustão; retirada da sede e contra-sede do cabeçote; a troca dos anéis 

vedação do cabeçote e teste de pulverização dos injetores; descarbonização dos 

pistões, camisas e coroas do cabeçote; vistoria e possível troca de casquilhos. Além do 

brunimento e do teste de ovalização dos cilindros. 

 
Figura 2 - Descarbonização da coroa do pistão do MCP. Fonte: Reinaldo Vasques 
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Figura 3 - Camisa e pistão do MCP. Fonte: Reinaldo Vasques 

 
Figura 4 - Exemplo de desgaste de casquilhos. Fonte: Reinaldo Vasques 
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Figura 5 - Montagem do MCP. Fonte: Reinaldo Vasques 

 

Dos principais problemas e processos de manutenção em motores que devem ser 

checados:  

 Teste de pulverização dos bicos injetores 

o A injeção de combustível deve ser uniforme e sem gotejamentos 

 
Figura 6 - Teste de pulverização de injetores. Fonte: Reinaldo Vasques 
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 Brunimento 

o Processo de riscagem da parte interna da camisa do pistão, de modo a 

facilitar a lubrificação do pistão. 

 

 Ovalização 

o O uso contínuo do motor força a parte interna da camisa do pistão 

lateralmente, devido ao movimento rotativo do eixo de manivelas, isso 

pode distorcer a câmara de queima, prejudicando o correto 

funcionamento do motor. 

o Para medir a deflexão é necessário: 

a) Abertura do Carter para acesso e montagem após a conclusão 

 
Figura 7 - Vista lateral do carter do MCP. Fonte: Reinaldo Vasques 
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b) Montagem do medidor indicado de deflexão, dar um volta no eixo 

observando as leituras. 

 
Figura 8 – Medição de deflexão. Fonte: Karsten Peters 

 Trincas 

o A busca por trincas deve ser feita utilizando ensaios não destrutivos, em 

geral, utilizando fluidos penetrantes ou com aparelho de ultrassom. 

 

A manutenção de motores de grande porte pode ser encontrada em [2] (Guide 

to Ship repair estimates), e na fonte é separada em dois tipos; manutenção geral e 

revisão de cilindros. Abaixo a tabela com de ambas: 
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Tabela 1 - Custo de reparo de MCP. Fonte: [2] 

 
 

4.2. Motor de Combustão Auxiliar – MCA  

De forma similar ao motor de combustão principal, o motor de combustão auxiliar, 

por ser menor pode ser aberto por completo e não cilindro a cilindro. As manutenções 

e preocupações de um motor auxiliar são as mesmas do motor principal. 

 
Figura 9 - Exemplo de MCA com gerador. Fonte: Reinaldo Vasques 

 

Separando em estágios a manutenção e limpeza do motor auxiliar pode ser feita 

em três partes: 
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a) Cabeça do cilindro: Desconectar e remover a cabeça do cilindro, limpeza das 

partes expostas incluindo a coroa do pistão, remontagem, remoção, limpeza e 

descarbonização das válvulas de injeção e escape. 

b) Revisão geral: Remoção de um par de aberturas do carter, desconectar e 

remover a cabeça do pistão, retirada do pistão e anéis do pistão, limpeza e 

recalibragem e remontagem. 

c) Pino do pistão: Retirada do pino do pistão, com o pistão já removido, limpeza, 

calibragem e montagem. 

Tabela 2 - Custo de reparo de MCA. Fonte: [2] 

 
 

Para a inspeção dos casquilhos dos mancais é necessário fazer a abertura 

expondo as duas metades, limpeza, calibração e apresentação para a vistoria. Após 

vistoria, deve ser feita a remontagem.  

Consiste em:

Diâmetro do 

Cilindro (mm)

Desconectar e 

remover a cabeça 

do cilindro, 

limpeza das partes 

expostas incluindo 

a coroa do pistão, 

remontagem, 

remoção, limpeza 

e descarbonização 

das válvulas de 

injeção e escape

Remoção de um 

par de aberturas 

do carter, 

desconectar e 

remover a 

cabeça do 

pistão, retirada 

do pistão e 

anéis do pistão, 

limpeza e 

recalibragem e 

remontagem

Retirada do 

pino do 

pistão, com o 

pistão já 

removido, 

limpeza, 

calibragem e 

montagem

100 16 16 4

150 20 20 4

200 22 24 6

250 24 32 8

300 32 36 10

350 36 40 12

400 40 48 14

450 48 56 16

500 56 64 18

550 64 72 20

600 72 80 24

MCA

Vistoria de geral Média rotação, 4 Tempos
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Figura 10 - Retirada do eixo de MCA pra troca ou reparo. Fonte: Reinaldo Vasques 

 
Figura 11 - Recebimento de carter de MCA pelo alboio da praça de maquinas. Fonte: Reinaldo Vasques 



Projeto de Conclusão de Curso Junho/2017 Bruno G. Camargo 

20 
 

 
Figura 12 - Montagem e instalação do MCA. Fonte: Reinaldo Vasques 

 
Figura 13 - Vista do carter do MCA e casquilhos. Fonte: Reinaldo Vasques 
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Figura 14 - Montagem do MCA Fonte: Reinaldo Vasques 

Tabela 3 - Custo de reparo de MCA. Fonte: [2] 

 

42

48

56

68

18

24

28

32

36

Diâmetro do Cilindro (mm) HH por Cilindro

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

10

14

MCA

Revisão de casquilhos Baixa rotação, 4 Tempos

Abertura expondo as duas 

metades, limpeza, calibração e 

apresentação para a vistoria. 

Após vistoria, deve ser feita a 

remontagem.

Consiste em:
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4.3. Caldeiras 

A manutenção de caldeiras costuma ser feita apenas durante a docagem, já que 

durante a operação do navio elas são necessárias. As caldeiras devem ser abertas para 

fazer a limpeza dos feixes tubulares e checagem da estanqueidade do sistema e suas 

válvulas. A qualidade da água deve ser checada para quantidade de cloretos e os 

tanques e reservatórios devem ser limpos e checados para corrosão. A caldeira auxiliar 

que não puder ser aberta deve ser submetida a um teste de pressão hidrostática de 

trabalho. [5](ABS 7.7.1) 

 

Figura 15 - Vista da Caldeira. Fonte: Reinaldo Vasques 
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Tabela 4 - Custo de reparo para caldeiras. Fonte: [2] 

 

4.4. Bombas 

As bombas são responsáveis pela transferência de fluidos a bordo, tanto de lastro, 

quanto de refrigeração e incêndio, e apesar de sua manutenção não requeira que o 

navio esteja docado, um engenheiro pode aproveitar o tempo de docagem para fazer a 

manutenção de algumas das bombas. 

A maior parte do desgaste de bombas se deve ao fenômeno de cavitação nas pás 

das bombas. A cavitação ocorre devido à baixa de pressão, devido ao aceleramento do 

fluido, gerando microbolhas de vapor que ao colapsarem próximo ao impelidor 

causam impulsos de pressão tão altos que podem chegar a 104 atm [6]. A cavitação 

causa a erosão de componentes da bomba, principalmente do impelidor e pode 

resultar em uma perda completa de produção de empuxo. 

SHP Caldeira simples Duas caldeiras
Caldeira 

auxiliar

20 000 453 748 340

22 000 464 766 350

24 000 476 818 360

26 000 504 857 365

Limpeza de caldeiras 

Abertura da seção de 

aquecimento da caldeira, 

limpeza normal das partes de 

aquecimento com jatos d'água. 

Abertura dos drenos para 

permissão do escoamento e 

posterior fechamento. Abertura 

seção de passagem de fluidos, 

limpeza com jatos d'água e 

fechamento.

Consiste em:

Caldeiras
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Figura 16 - Impelidor com erosão causada por cavitação. Fonte: Pumping Machinery Theory and Practice [6] 

As bombas devem ser analisadas visualmente a procura de vazamentos entre 

acoplamentos e selos. Anualmente também deve ser feita a megagem do motor 

elétrico e inspeção termográfica dos contatos elétricos. 

 
Figura 17 – Bomba de incêndio.  Fonte: Reinaldo Vasques 
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Tabela 5 - Custo de reparo para bombas. Fonte: [2] 

 

4.5. Válvulas e Redes 

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

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

fluido, ou impedir esse fluido de continuar por uma determinada seção, devido tanto à 

erosão quanto à incrustação. Ficam 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.  
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Figura 18 - Exemplo de uma válvula aberta para manutenção. 

 
Figura 19 - Exemplo de entupimento de rede. Fonte: Reinaldo Vasques 

 

Posso 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 
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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. 

A manutenção das válvulas é feita abrindo-as, limpando as partes expostas, 

esmerilhando (válvula globo) ou raspando (válvula de gaveta), pintando as partes 

internas e remontando-as. O custo em HH dessa manutenção varia com o tamanho da 

válvula, desta forma: 
Tabela 6 - Custo de reparo para válvulas. Fonte: [2] 

 

  A manutenção das redes é feita retirando partes já muito congestionadas e 

incluindo novas seções da tubulação. A manutenção deve levar em consideração que 

algumas das válvulas são classificadas, por exemplo, as válvulas das caixas de mar e 

devem ser os reparos com o navio a seco. Para o reparo de caixas de mar é necessário 

retirar a grade e fazer a limpeza e pintura de acordo com as especificações de 

tratamento do casco. 
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Figura 20 - Caixas de Mar. Fonte: Seaward Marine Service, LLC. 

Tabela 7 - Custo de Reparo para caixas de mar 

 

 

4.6. Trocadores de Calor 

O arranjo mais comum em navios utiliza a circulação da água do mar devido sua 

abundância, pra fazer o resfriamento de óleos lubrificantes, pistões, válvulas, 

compressores e evaporadores. A partir do momento em que há um impedimento na 

circulação do fluido refrigerante, seja ele a própria água do mar, óleo ou ar, o 

resfriamento ficará comprometido.  
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Figura 21 - Diagramação de um trocador de calor. Fonte: Marine Auxiliary Machinery [7] 

 

Figura 22 - Trocador de calor. Fonte: Reinaldo Vasques 

O maior tipo de desgaste nos trocadores de calor também são a corrosão e a 

incrustação, como nas redes e válvulas, devido à passagem da água do mar. 

Então a maior preocupação nos trocadores de calor é garantir que as 

superfícies de troca de calor estejam limpas e que os tubos e passagens estejam 

desobstruídos e sem vazamentos. Um aumento progressivo na temperatura do fluido 

e um aumento de pressão são indicativos de incrustação nos tubos. Os métodos de 

remoção de incrustação variam com o tipo de trocador de calor e do tipo de 

incrustação, removendo-as com uma escovação ou até com produtos químicos. [7] 
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Figura 23 - Exemplo de feixes tubulares de um trocador de calor.  Fonte: Reinaldo Vasques 

 

Tabela 8 - Custo de reparo para trocadores de calor. Fonte: [2] 
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Esta tabela é aplicável à uma unidade padrão. Para uma unidade de troca de calor 

por placas os tempos de limpeza devem ser aumentados em 120%. 

 

4.7. Propulsores e Linha de Eixo  

A linha de eixo e propulsor são partes fundamentais em qualquer manutenção 

naval, pois são os elementos que fazem a transferência da potência gerada pelo motor 

e transformam em força motriz do navio. Por isso apesar de não fazerem parte da 

praça de maquinas do navio, será analisada como é feita a manutenção destes 

elementos devido à importância no contexto da manutenção de navios. 

4.7.1. Manutenção de hélices 

A retirada dos hélices de um navio é uma operação extremamente delicada e caso 

não seja realmente necessária, a manutenção do hélice é feita com ele no local. Ao 

retirar o hélice é necessário checar a integridade da chaveta, já que ela é a responsável 

por transmitir o torque do eixo à hélice.  

 
Figura 24 - Simplificação de eixo, hélice e chaveta 

A manutenção do propulsor é separada em duas partes: 

1) A desmontagem, transporte para a oficina e remontagem  

a. Retirada da porca do hélice, preparação da amarração do hélice para a 

retirada e colocação no pátio. Após termino do reparo, recolocação na 
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posição e aperto da porca com torque especificado pelo armador. 

Assumindo que o leme já foi retirado. 

b. Transporte do pátio para oficina de reparo e da oficina para o pátio 

Tabela 9 - Custo de retirada de hélices. Fonte: [2] 

 
2) A calibração, medidas, esmerilhamento e pesagem para aferir o balanceamento 

a. Recebimento do propulsor na oficina, montagem no stand de 

calibração, limpeza, aferição e gravação de todas as leituras de 

deformação. Polimento do propulsor, montagem na maquina de 

balanceamento e correção do balanceamento. 

b. Aquecimento, carenamento, esmerilhamento e polimento. 
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Figura 25 - Retirada de hélice para reparo. 

Tabela 10 - Custo de reparo de hélices. Fonte: [2] 

 
Para a manutenção do hélice sem a retirada do eixo, têm-se: 
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Tabela 11 - Reparo de hélice in situ 

 

4.7.2. Manutenção do eixo propulsor 

A retirada do eixo, assim como a do hélice é uma operação delicada e só feita em 

caso haja necessidade. É necessário fazer a remoção do rope-guard (dispositivo que 

impede que linhas se enrosquem no propulsor) e montagem de andaimes para fazer as 

medidas de desgaste do eixo e depois fazer a remontagem do rope-guard. O desgaste 

do eixo é medido com:  

a) Feeler gauge  

b) Poker gauge 

c) Vedamento do sterngland (selo do eixo) 

 

Figura 26 - Exemplo de apalpador do tipo Feeler Gauge 
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Tabela 12 - Custo de reparo de eixos. Fonte: [2] 

 
É necessário fazer a busca por fraturas na linha de eixo, para isso pode ser feito 

o ensaio com fluido penetrante magnaflux ou outros. Para este teste é reservado oito 

homens-horas. 

 
Figura 27 - Exemplo de NDT para encontro de trincas. 
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5. Estudo de Caso 

Nesta etapa será feita uma análise hipotética da manutenção de alguns 

equipamentos utilizando a experiência de um dos membros da banca, Eng. 

Reinaldo Vasques. Em uma situação hipotética de reparo de um navio com 1x MCP 

(MAN B&W 5S50MC) 5 cilindros e 500 mm de diâmetro do pistão; 3x MCAs 

(Daihatsu 6PS26H) com diâmetro 260 mm; 9x bombas (HOMA DN200 – 200m³/h) 

(2x Lastro, 2x Incêndio, 2x refrigeração do MCP, 3x refrigeração dos MCAs); 1x 

Caldeira (Aalborg OM – 17500 kW).  

Os tempos estimados pelo Eng. Reinaldo são apresentados abaixo: 

 

Os tempos podem então ser estimados, utilizando as tabelas de Butler [2], e 

colocando os tempos finais em função de turnos de trabalho de 6h. 

 

Comparando as diferenças: 

 

Apesar dos valores pode-se perceber que a maior diferença traz um aumento de 7 

dias. E o tempo total deste reparo difere em menos de 3 dias. Isso sem levar em 

consideração que alguns dos trabalhos podem ser feitos concomitantemente. 
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Fazendo um projeto de docagem em que primeiro será feita a manutenção do MCP 

e subsequentemente os MCAs e em paralelo será feita a manutenção das bombas 

e em seguida da caldeira pode-se visualizar que a diferença também é de apenas 3 

dias. 
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6. Conclusão 

O objetivo deste trabalho é apresentar os principais serviços realizados em praça 

de máquinas durante uma docagem e seus custos em homem-hora, demonstrando a 

importância de uma preparação antes da docagem com o gerenciamento de pessoal, 

peças e a sequência de serviços de manutenção. Como os custos em se deixar um 

navio docado é muito alto é preciso fazer um planejamento da manutenção antes da 

docagem. 

A linha de pesquisa tem importância, pois é pouco explorada, sem quantidade de 

dados ou publicações baseadas nas práticas brasileiras. Isso gera dificuldade no 

planejamento de manutenções programadas e decisão orçamentária. 

Este trabalho tem a possibilidade de continuação gerando pesquisas no custo de 

HH em estaleiros brasileiros. Ao se criar uma “publicação” brasileira, engenheiros 

ficam menos dependentes da experiência de terceiros, facilitando inclusive a 

supervisão de serviços terceirizados.  
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