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RESUMO 

 

Garantir o equilíbrio e a integridade de um navio de grande porte em um processo 
de docagem, e assegurar que o arranjo de picadeiros projetado para sua 
sustentação seja capaz de resistir a todos os esforços a ele impostos são desafios 
complexos, os quais requerem critérios a serem observados visando uma eficiente 
execução da docagem de uma embarcação. Neste quadro, esse trabalho de 
graduação apresenta um estudo que aponta as avaliações necessárias que 
precedem toda esta manobra, abordando uma descrição do processo de docagem, 
revelando as características gerais de um dique seco e de um navio. Em seguida, 
foram demonstradas as manutenções que são feitas em uma embarcação, com 
enfoque nos serviços realizados durante o período de docagem, além de um estudo 
dos fatores envolvidos neste processo, como as forças exercidas no piso do dique, a 
força de reação na estrutura viga-navio, estabilidade da embarcação, centralização 
do navio, maré, e arranjo dos picadeiros. Por último, foram apontadas as orientações 
que conduzem o plano de docagem, assim como métodos para estimar o peso leve 
de um navio, seu deslocamento e a distribuição de carga exercida nos picadeiros.   
 
 
 

Palavras-chave: Docagem; Dique; Reparo; Picadeiro; Navio. 

 

  



 

MARTINS, Gabriel Felipe de Brito. Criteria to realize drydocking in basin docks. 
2017. 41p. Undergraduate Project to obtain the degree of Mechanical Engineer – 
Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

The balance and integrity of a large ship in a dry-docking process and the docking 
plan projected to support all forces applied on it require criteria that should be 
observed for an efficient execution of the docking of a vessel. This undergraduate 
project shows a study with evaluations that should precede whole maneuver, 
describing the steps of maneuver and revealing the vessel general characteristics 
and basin dock particulars. Afterwards, the maintenance necessary executed on 
vessel while it is in a basin dock was demonstrated, as well as a study of the factors 
involved in this process, such as the forces exerted on the floor, the reaction force in 
the structure beam-ship, vessel stability, ship centralization, tide, and block 
arrangement. Lastly, guidance to develop a docking plan were reported, as well as 
methods to estimate the light weight of a ship, displacement and the distribution of 
cargo applied on blocks. 
 
 
 

Key-words: Drydocking; Dock; Repair; Block; Vessel. 

  



 

 
LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Navio docado em dique seco ................................................................. 14 

Figura 2 – Seção transversal de um dique seco ...................................................... 15 

Figura 3 – Subdivisões do casco ............................................................................. 19 

Figura 4 – Dimensões lineares de um navio............................................................ 21 

Figura 5 – Eventos na vida do navio ....................................................................... 22 

Figura 6 – Docagem de emergência de um navio avariado .................................... 23 

Figura 7 – Anodos no casco do navio ..................................................................... 24 

Figura 8 – Puxada do eixo propulsor ....................................................................... 26 

Figura 9 – Centralização do navio no dique ............................................................ 30 

Figura 10 – Estimativa da distribuição longitudinal da carga ................................... 33 

Figura 11 – Estimativa da distribuição transversal de carga ................................... 34 

Figura 12 – Momento para remover trim do navio. .................................................. 37 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

 
Tabela 1 – Tabela orientadora para definição do peso leve ..................................... 36 

 

 
 



 

LISTA DE QUADROS 
 
 
Quadro 1 – Estaleiros de reparos no Brasil .............................................................. 13 

  



 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11 

2 PROCESSO DE DOCAGEM E SEUS COMPONENTES ...................................... 13 

2.1 DIQUE SECO ............................................................................................................................................. 14 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE UM NAVIO............................................................................................................. 16 

2.2.1 Referenciais de um navio ............................................................................................................... 17 
2.2.2 Estrutura de um Navio ................................................................................................................... 17 
2.2.3 Geometria de um Navio ................................................................................................................. 19 

3 MANUTENÇÃO DE UM NAVIO NA DOCAGEM ................................................... 22 

3.1 MANUTENÇÃO PROGRAMADA................................................................................................................ 22 

3.2 MANUTENÇÃO EMERGENCIAL ................................................................................................................ 23 

3.3 SERVIÇOS REALIZADOS NA DOCAGEM ..................................................................................................... 24 

3.3.1 Sistema anti-corrosivo ................................................................................................................... 24 
3.3.2 Casco e seus componentes ............................................................................................................ 25 
3.3.3 Caixas de mar ................................................................................................................................ 25 
3.3.4 Bujões de fundo ............................................................................................................................. 26 
3.3.5 Sistema de propulsão..................................................................................................................... 26 
3.3.6 Leme .............................................................................................................................................. 27 

4 FATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE DOCAGEM ................................. 28 

4.1 CARGA NOS PICADEIROS ......................................................................................................................... 28 

4.2 FORÇAS EXERCIDAS NO PISO DO DIQUE .................................................................................................. 28 

4.3 FORÇA DE REAÇÃO NA ESTRUTURA VIGA-NAVIO .................................................................................... 29 

4.4 ESTABILIDADE DA EMBARCAÇÃO ............................................................................................................ 29 

4.5 CENTRALIZAÇÃO DO NAVIO ..................................................................................................................... 29 

4.6 RETORNO DA EMBARCAÇÃO A POSIÇÃO DE FLUTUAÇÃO ....................................................................... 30 

4.7 MARÉ ....................................................................................................................................................... 31 

4.8 ARRANJO DOS PICADEIROS ...................................................................................................................... 31 

4.8.1 Plano de docagem ......................................................................................................................... 31 
4.8.2 Referenciais determinantes no arranjo dos picadeiros.................................................................. 32 
4.8.3 Distribuição de carga por picadeiro ............................................................................................... 33 
4.8.4 Estimativa do deslocamento .......................................................................................................... 35 

4.9 PROPRIEDADES HIDROSTÁTICAS DA EMBARCAÇÃO ................................................................................ 36 

4.10 PRIMEIRO CONTATO DO NAVIO SOBRE UM PICADEIRO .......................................................................... 37 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 38 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 39 

ANEXO A .................................................................................................................. 41 

  

 
 

 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Serviços de manutenção e reparo dos navios são os responsáveis por colocar 

um navio na doca de um estaleiro. Tratamento e pintura do casco, manutenção do 

sistema propulsor, além de reparos estruturais e mecânicos de emergência são 

citados no presente trabalho, devido serem informações que contribuem na 

formação dos estudos de docagem de uma embarcação. 

O presente trabalho está voltado à compreensão do processo de docagem de 

uma embarcação, com enfoque voltado para uma operação realizada em dique 

seco. Colocar um navio "a seco" sobre uma determinada estrutura a qual será 

responsável por resistir aos esforços solicitantes a ela impostos, demanda obter um 

entendimento acerca dos componentes deste processo e das variáveis que estão 

presentes nesse seguimento. Para possibilitar um conhecimento a este respeito, 

foram abordadas as características gerais de um navio que possuem relação com a 

docagem, além da sequência de realização de uma docagem por este meio, 

descrevendo de forma geral, os conceitos e estudos que devem compor esta 

alternativa de docagem. 

O fator motivador que impulsionou na elaboração deste trabalho, diz respeito 

à esperança de superação da crise que afeta o setor naval e off-shore desde o ano 

de 2014. Dados da sociedade classificadora Lloyds Register demonstram que o 

transporte marítimo mundial passará de 9,8 milhões de toneladas em 2015 para 20 

milhões de toneladas em 2035. Isto significa uma tendência significativa de 

crescimento na frota marítima mundial, possibilitando a construção de novos navios, 

e consequentemente, o aumento da quantidade de docagens de navios que 

necessitam de reparos e manutenções.  

A partir das afirmações expressas, foi gerado o seguinte problema de 

pesquisa: Devido à complexidade observada na sustentação de um navio de grande 

porte em um dique seco, quais seriam os conceitos e compreensões necessárias 

que contribuem para garantir o equilíbrio e integridade de uma embarcação em um 

processo de docagem?  

O objetivo geral do trabalho consiste em conhecer as etapas do processo de 

docagem e os conceitos e estudos referentes às forças envolvidas neste sistema 

complexo que resulta em um perfeito assentamento de um navio sobre picadeiros. 
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Em função disto, no decorrer dos capítulos serão desenvolvidos os seguintes 

objetivos específicos: descrever processo de docagem e seus componentes; 

identificar os serviços de manutenção que são feitos em uma docagem e as 

possíveis interferências na sua execução; e entender as variáveis envolvidas e o 

estudo necessário para compreender um processo de docagem. 

Para realização deste trabalho, utilizou-se uma Revisão de Literatura como 

tipo de pesquisa, a qual foi desenvolvida através de uma consulta a livros, 

monografias, dissertações, revistas, artigos científicos digitais e normas relacionadas 

ao assunto em questão. Entre as importantes literaturas estudadas, destacam-se as 

seguintes publicações atualizadas:“Arte naval” de Maurílio M. Fonseca; "Principles of 

Naval Architecture” de Lewis; “Resistência dos materiais” de Hibbeler; e “Dockmaster 

Training Manual” de Robert Heger. O ano de publicação delimitado para as 

monografias e dissertações consultadas foi a partir do ano de 2010, já para os 

artigos, revistas e normas, o período selecionado foi entre 2015 e 2017. As palavras-

chave empregadas na busca foram: “Docagem”; “Diques”; “Reparo”; “Picadeiros”; 

“Navio”. 
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2 PROCESSO DE DOCAGEM E SEUS COMPONENTES 

 

Processo de docagem é um método que possibilita uma embarcação realizar 

inspeções, manutenções e reparos em áreas que normalmente ficam submersas 

quando o navio está em operação. A docagem propriamente dita ocorre quando um 

navio é retirado do meio em que parte de sua estrutura encontrava-se submersa 

para apoiar-se sobre blocos de concreto ou estruturas de aço. Este desafio de 

colocar o navio fora da água é viável graças a alguns meios, entre eles estão os 

diques secos, flutuantes, docagem sobre trilhos, entre outros (ZEHETMEYER, 

2014). 

 
Quadro 1 – Estaleiros de reparos no Brasil 

INSTALAÇÕES DE DOCAGEM  

Representante 
Tipo de 
Dique 

Comp.(m) 

ARSENAL DE 
MARINHA DO RJ 

SECO 255 

SECO 165 

SECO 88 

FLUTUANTE 100 

CARREIRAS 116 

DOCKSHORE 
LTDA 

FLUTUANTE 118 

RENAVE - ENAVI 

SECO 184 

SECO 136 

FLUTUANTE 215 

FLUTUANTE 200 

FLUTUANTE 70 

ESTALEIRO  
SÃO MIGUEL 

SECO 96 

SECO 110 

MAUÁ SECO 167 

VARD FLUTUANTE 150 

CASSINÚ SECO 60 
         

  Fonte: Valladão (2016,p.18) 

 

A alternativa de docagem escolhida e abordada foi a docagem em dique seco, 

por ser um método amplamente utilizado no setor de reparo naval, como pode ser 

verificado no quadro 1. 
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O tópico a seguir teve como alvo a investigação a respeito dos componentes 

de um processo de docagem, objetivando relatar suas características e funções. 

2.1 DIQUE SECO 

Entende-se como definição de dique seco, uma construção que consiste na 

elaboração de uma grande bacia embutida no solo sob o nível da água, separada da 

água por uma comporta que permite a vedação e o alagamento nas operações de 

docagem. 

   Figura 1 – Navio docado em dique seco 

         Fonte: Oliveira (2017) 

 

A implementação de um dique seco para atendimento a demanda de reparos 

de embarcações envolve alguns fatores importantes. Dimensões do navio como 

comprimento, boca máxima, calado, peso, devem ser consideradas neste projeto. 

Estas características tem como objetivo atender a todos os tipos de navios. Esta 

condição torna-se tangível devido este tipo de doca possuir em média capacidade 

de suportar diversos navios com peso superior a 200 mil toneladas (HEGER, 2005). 

Conforme defendido por Valladão (2016), a estrutura de um dique seco 

consiste basicamente em um piso, paredes laterais e uma frontal compostas de 

concreto, e uma comporta na entrada que impede e controla a entrada de água. A 

comporta de fechamento mais empregada entre os diques secos são a do tipo porta 

batel, que é uma estrutura estanque e flutuante, que possui sistema de lastro e 
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deslastro. Para ser possível alagar e secar o dique, um sistema composto por 

bombas e válvulas também é necessário neste tipo de operação. O escoamento da 

água durante o bombeamento é através de ralos nas paredes e no fundo que 

contém grades para conter a entrada de resíduos sólidos para o sistema. 

 

     Figura 2 – Seção transversal de um dique seco 

  Fonte: Heger (2005,p.6) 

 

Com apoio do texto descrito por Valladão (2016) sobre a sequência das 

atividades para docagem de uma embarcação em dique seco, segue uma descrição 

das etapas que norteiam este procedimento: Determinação do arranjo de picadeiros 

e da posição das bóias para auxiliar na centralização do navio, onde os picadeiros 

podem ser constituídos de aço ou concreto, possuindo madeira na parte superior 

sobre a qual o fundo do navio será apoiado; alagamento do dique através da 

abertura das válvulas, sendo sua captação na estrutura do dique ou no próprio 

portão. A entrada de água se dá por gravidade, devido o nível da superfície do mar 

estar muito acima do fundo do dique; abertura do portão após completo o 

alagamento, a entrada da embarcação é liberada após abertura ou remoção da 

porta de entrada; entrada do navio que é conduzido para próximo ao dique com 

auxílio de rebocadores, sendo que durante a entrada utilizam-se cabos e molinetes; 

fechamento do portão para prosseguir no posicionamento do navio, agora sem o 

efeito da maré. No caso da comporta ser do tipo porta batel, utiliza-se cabos de 

amarração e empurradores para esta manobra, quando colocada em sua posição 

final, é feito o lastro visando a estanqueidade do sistema; centralização do navio 

sobre o arranjo de picadeiros, aonde o correto posicionamento do navio se faz com 

utilização de bóias e marcações no dique; desalagamento do dique, a operação 

mais delicada do processo, que garante o assentamento do navio sobre os 
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picadeiros. Executar esta manobra de maneira suave é essencial, evitar ao máximo 

a movimentação da embarcação é o desafio para o êxito do processo. 

O próximo tópico tem enfoque em conhecer um pouco mais sobre 

embarcações, componente principal envolvido no processo de docagem. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE UM NAVIO 

Para abordar este assunto de forma contundente, foi recorrido ao texto de 

Fonseca (2002), referente à classificação geral dos navios, os quais podem ser 

identificados de três formas: De acordo com sua destinação, podendo ser de guerra, 

mercantes, de recreio e de serviços especiais; De acordo com o material do casco, 

formado por ferro ou aço, de cimento armado ou de madeira; Conforme o sistema de 

propulsão, constituído com propulsão mecânica ou sem propulsão. 

Os principais tipos de embarcações serão apresentados a seguir, de forma 

simplificada: 

Navios de guerra que a serviço do país, atendem a necessidade do comando 

militar. Destacam-se os Porta-Aviões, Submarinos, Cruzadores, Contratorpedeiros, 

Fragatas, Corvetas, Mineiros, navios de embarque, desembarque e doca, etc. 

Navios mercantes que tem o objetivo de transportar mercadorias e 

passageiros são utilizados em grande escala. Entre eles estão os navios de 

passageiros, graneleiros, petroleiros, gaseiros, porta-contêiner, float-in and float-off. 

Navios de apoio off-shore destinam-se a dar suporte às operações off-shore. 

Fazem parte os navios Rebocadores, PSV (supridores de plataforma), PLV (lançador 

de cabos/tubos), AHTS (ancoragem, reboque e suporte a plataformas), craneship 

(navio guindaste).  

Navios off-shore são empregados na exploração dos recursos do subsolo em 

mar aberto. Exemplos de navios off-shore são Plataformas fixas, Auto-eleváveis,de 

pernas atirantadas, Spar (coluna de concreto), Semi submersíveis, navios Sondas, e 

os sistemas flutuantes de produção (FPS). 

Buscar um conhecimento abrangente a respeito das características gerais do 

navio que será alvo dos estudos é uma ação primordial que antecede todo o estudo 

referente à manobra de docagem. Tendo em vista alcançar este ideal, pesquisou-se 

sobre os dados referenciais, estruturais e geométricos de uma embarcação, os quais 
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serão abordados nos tópicos a seguir, de forma resumida, atentando-se aos dados 

necessários para os estudos concernentes ao processo de docagem. 

2.2.1 Referenciais de um navio 

Com objetivo de auxiliar na navegação, manobras de atracação, docagem, e 

nos diversos trabalhos executados em um navio, algumas referências são essenciais 

para esclarecer os observadores envolvidos. Entre as principais definições 

referenciais de um navio, pode-se mencionar conforme Fonseca (2002): Proa é a 

parte a vante do navio no sentido de sua navegação; Popa é a parte posterior do 

navio; Bordos são as duas Metades laterais do casco divididas pelo plano 

longitudinal. Observando a proa, Boreste (BE) é a parte à direita e bombordo (BB) é 

a parte à esquerda; Meia-nau (MN) é a região do navio compreendida entre a proa e 

a popa; Linha-d’água (LA) é a pintura referencial feita de proa a popa, sendo a parte 

inferior a linha de flutuação correspondente navio na condição de carregamento 

leve; Costado é o revestimento do casco acima do bojo; Bojo é parte do casco, 

formada por um contorno que faz a ligação entre o fundo do navio, e sua parte 

quase vertical; Superestrutura é a construção acima do convés principal, contendo 

em sua parte superior um ou mais conveses; Apêndices são complementos do 

casco de um navio que se projetam para fora da superfície exterior do chapeamento. 

Geralmente são formadas por peças como: quilha e rabeta; bolinas; leme e seu 

cadaste; pés de galinhas dos eixos; eixos e hélices; sensores, etc. 

2.2.2 Estrutura de um Navio 

A construção de uma embarcação visa atender aos requisitos logísticos para 

qual está sendo desenvolvida, além de propiciar equilíbrio e resistência quando se 

encontra em condições onde é submetida a diversas cargas externas, conhecidas 

como força de superfície (HIBBELER, 2004). Os elementos estruturais são 

implantados com o objetivo de proporcionar uma resistência a esses esforços e 

distribuí-los ao longo do navio, desta forma, enquadrando-se na idéia de que para o 

estudo de sua estrutura, um navio pode ser considerado uma viga (FONSECA, 

2002).  
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Os esforços solicitantes exercidos no casco do navio podem ser classificados 

em: esforços longitudinais, que podem ocorrer devido às ondas do mar, disposição 

assimétrica de um peso, um possível encalhe; esforços transversais, que podem ser 

causados por vagas ou cargas introduzidas no navio; esforços de vibração, devido 

funcionamento de motores e máquinas, assim como o sistema de propulsão do 

navio; e os esforços locais, como no local de instalação das máquinas e aparelhos 

de grande porte, além do assentamento da embarcação sobre picadeiros, entre 

outros (FONSECA, 2002). 

Entre os elementos estruturais que contribuem na resistência dos esforços 

supramencionados, seguem abaixo: Vigas e chapas longitudinais são elementos que 

contribuem para a resistência aos esforços longitudinais que são exercidos ao navio; 

A Quilha fica localizada na parte inferior do navio e disposta na linha de centro em 

todo o comprimento do navio. Ela é responsável por suportar os maiores esforços 

aplicados em uma embarcação; Longarinas ou longitudinais são peças responsáveis 

pela ligação interna das cavernas, instaladas de proa a popa; Vigas e chapas 

transversais tem a função de contribuir no formato do casco e na resistência do 

mesmo à tendência de se deformar devido aos esforços transversais; Cavernas são 

instaladas na seção transversal do navio e fixadas sobre a quilha, também 

favorecem para dar formato ao casco, além de sustentar o chapeamento externo; 

Hastilhas são chapas instaladas verticalmente nas cavernas, estendendo-se da 

quilha ao bojo; Borboleta é uma pequena chapa com formato de esquadro que tem a 

finalidade de unir dois perfis que fazem ângulo entre si, visando evitar a variação 

deste ângulo; Anteparas são instaladas verticalmente no sentido horizontal quanto 

no vertical, dividem os espaços internos do casco formando compartimentos. Elas 

podem ser ou não estanques, e contribuem para dar forma e resistência ao casco 

(Fonseca, 2002). 
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   Figura 3 – Subdivisões do casco 

Fonte: Almeida et al. (2011,p.18) 

 

Os detalhes da subdivisão do casco em compartimentos são demonstrados 

na figura 3, assim como alguns elementos que o constitui. 

2.2.3 Geometria de um Navio 

As características geométricas de um navio foram abordadas neste tópico, 

visando reunir informações que colaboraram no desenvolvimento do estudo 

presente no capítulo 4. Entre as principais mencionadas estão: linhas traçadas ao 

longo do navio; volume de forma e dimensões lineares. A seguir uma descrição de 

suas definições: Linha-d’água projetada (LAP) é a linha estabelecida pelo construtor 

no plano de linhas; Seção transversal ou seção mestra é o corte do navio feito no 

plano transversal. A seção mestra é a maior das seções; Desenho de linhas é um 

plano que demonstra a geometria do casco e suas dimensões através de linhas 

traçadas nos três planos de referência; Linha de centro (LC) é o cruzamento 

simétrico do plano longitudinal com os outros dois planos de referência; Boca é a 

largura de uma seção referida do navio; Pontal é a distância expressa pelo intervalo 

entre a linha de base e a linha reta do convés principal, traçada verticalmente a meia 

nau no plano longitudinal; Calado é a medida que expressa a altura do casco 

submersa, considerada pelo intervalo vertical entre a parte do navio mais baixa e a 

superfície da água; Escala de calado são marcas numéricas contidas no costado da 

embarcação para leitura dos calados a vante, a ré e a meia nau; Coeficiente de 

bloco é a relação entre volume deslocado e o volume do paralelepípedo constituído 
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pelo comprimento, boca e calado do navio; Trim é o termo utilizado quando um navio 

está inclinado para vante (trim pela proa) ou para ré (trim pela popa); Banda ou 

adernamento é quando um navio está inclinado para um de seus bordos; Lastro ou 

lastrar é aprimorar/ajustar o equilíbrio de uma embarcação colocando peso no fundo 

do casco ou enchendo seus tanques com um líquido determinado (geralmente água 

salgada); Deslocamento leve ou deslocamento mínimo corresponde ao peso da 

embarcação pronta para navegar, porém sem a carga comerciável, combustível, 

consumíveis, tripulantes e passageiros, e água de lastro; Deslocamento carregado 

ou deslocamento máximo corresponde ao peso de uma embarcação que está com 

toda a carga possível a bordo (FONSECA, 2002). 
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Figura 4 – Dimensões lineares de um navio 

 
Fonte: Almeida et al., (2011,p.24) 

 

A figura 4 demonstra algumas dimensões importantes de um navio. 
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3 MANUTENÇÃO DE UM NAVIO NA DOCAGEM 

 

Alguns fatores devem ser observados para que ocorra uma perfeita manobra 

de assentamento de um navio sobre os picadeiros. Conhecer os serviços que só 

podem ser executados enquanto um navio está docado é um critério importante para 

o desenvolvimento de um processo de docagem com segurança e qualidade. É 

através dessas informações que se torna possível identificar as folgas necessárias 

que precisa haver no dique e organizar o melhor arranjo de picadeiros que possibilite 

o livre acesso para execução destes serviços (HEGER, 2005). 

3.1 MANUTENÇÃO PROGRAMADA 

De acordo com Rodrigues (2008) toda embarcação necessita de um plano de 

manutenção que é elaborado visando atender as exigências determinadas pela 

Sociedade Classificadora. Este plano é uma ferramenta necessária para manter o 

bom funcionamento dos equipamentos de um navio e evitar a deterioração dos 

elementos estruturais que o compõe, sendo que muitos deles só podem ser 

verificados quando um navio está docado. 

 

   Figura 5 – Eventos na vida do navio 

Fonte: Valladão (2016) 
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Visando o cumprimento destas exigências, é estabelecido pela sociedade 

classificadora um período para realização das inspeções, compreendido em anual, 

intermediário e completo, que ocorre após um período de cinco anos, conforme 

demonstrado na figura 5. 

3.2 MANUTENÇÃO EMERGENCIAL 

Outro fator responsável por colocar os navios sobre picadeiros nos diques são 

os reparos emergenciais. Sempre advindos de uma situação inesperada, como 

avarias no casco e apêndices causadas por encalhes parciais ou impactos 

imprevisíveis, problemas com o eixo de um sistema propulsor, leme, vazamento de 

óleo nos thrusters, trincas no hélice de um sistema de posicionamento dinâmico, 

furos resultantes de um chapeamento com baixa espessura, entre outros (SOUZA, 

2010). 

      Figura 6 – Docagem de emergência de um navio avariado 

          Fonte: Office of Response and Restoration (2016) 

 

A figura 6 demonstra uma grande avaria no tanque de um navio, localizada na 

área que compreende do bojo ao costado. 
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3.3 SERVIÇOS REALIZADOS NA DOCAGEM 

Para que esta seção alcance o objetivo de demonstrar os itens da 

manutenção que são importantes no estudo de elaboração de um arranjo de 

picadeiros, o qual é apresentado no capítulo 4, foram abordados apenas os serviços 

que são realizados exclusivamente quando um navio está docado em um dique, não 

levando em conta os demais serviços que podem ser executados quando a 

embarcação está em operação ou atracada em um cais. 

3.3.1 Sistema anti-corrosivo 

O anodo é o responsável por manter todo o casco da embarcação protegido 

contra a corrosão, mantendo - o isolado dos efeitos da água salgada que está em 

constante contato. Sua função é baseada em criar uma corrente elétrica através do 

contato de dois metais, provocando a perda de elétrons do metal de maior 

condutividade elétrica, o anodo. 

A quantidade instalada em um navio varia de acordo com seu peso e 

dimensão, normalmente projetados para durar pelo menos cinco anos de operação 

(tempo determinado para um navio passar por uma inspeção completa durante uma 

docagem), quando os anodos são devidamente substituídos. Sua instalação se 

estende ao longo do casco, leme, caixas de mar, túneis dos thruster e tanques de 

lastros (VASQUES, 2016).   

   Figura 7 – Anodos no casco do navio 

            Fonte: Marineinsight (2017) 
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A figura 7 ilustra alguns anodos instalados no casco de um navio, próximo ao 

sistema de propulsão. 

3.3.2 Casco e seus componentes 

O casco de uma embarcação é a principal estrutura responsável em manter 

estanques os compartimentos do meio exterior. Ele é formado pela união de chapas 

por processo de soldagem tendo a parte abaixo da linha d'água pintada com uma 

tinta especial que é capaz de suportar com mais eficiência o contato com a água 

salgada. 

Após uma avaliação da estrutura do casco da embarcação e seus elementos 

estruturais, é possível determinar através do método de medição de espessura quais 

são as áreas críticas que precisam ser substituídas. Este método consiste em 

verificar a espessura da estrutura e compará-la com sua espessura original contidas 

em um plano estrutural correspondente. É importante este levantamento ser feito 

antes da docagem, com a finalidade de ter o delineamento de reparo mais próximo 

do real a ser feito durante a docagem (VASQUES, 2016). 

Já na docagem, a limpeza do casco é feita por jateamento com água em alta 

pressão, com a finalidade de eliminar as incrustações, oxidação e pintura, 

possibilitando a inspeção visual com uso de ensaios não destrutivos, confirmando as 

áreas delineadas para o reparo ou incluindo outras para a troca de chapa. Após 

todos os reparos executados, a pintura de todo o casco e aplicações de 

revestimentos específicos é feita nas partes do navio que ficam submersas quando 

ele está em operação (VALLADÃO, 2016). 

3.3.3 Caixas de mar 

São aberturas no casco que permitem a ligação dos sistemas de água 

salgada e refrigeração do navio com o mar. Através dela é possível a circulação da 

água por meio de válvulas para refrigeração de motores, além de abastecer os 

sistemas de lastro. Normalmente os navios tem duas caixas de mar em cada bordo, 

cada uma delas precisa ser aberta para tratar e pintar, assim como substituir os 

anodos que a compõe, permitindo assim o perfeito funcionamento dos sistemas de 

bordo do navio durante sua operação (VASQUES, 2016). 
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3.3.4 Bujões de fundo 

São plugues que tem a função de drenar os tanques do navio, possibilitando o 

escoamento total do fluido que fica no fundo do tanque aonde normalmente não são 

alcançados por bombeamento. São abertos para esgotar tanques e viabilizar a 

inspeção, limpeza, reparo, tratamento e pintura após a desgaseificação (VASQUES, 

2016). 

3.3.5 Sistema de propulsão 

Este sistema é responsável pelo deslocamento do navio, sendo formado em 

geral por motor diesel, eixo do motor, acoplamento, caixa de redução, eixo 

propulsor, tubo telescópio e hélice. Sua função é produzir energia mecânica que 

resulta em uma força que atua sobre o fluido, ocasionando uma movimentação do 

fluido gerando uma força oposta ao propulsor (SCHOEPING, 2014). 

A manutenção preventiva deste sistema ocorre durante a docagem 

determinada para inspeção completa, se não houver indícios de problemas como 

excesso de cavitação, folgas anormais entre eixo, hélice e tubo telescópio, 

verificados em docagens intermediárias. A retirada do eixo é necessária para 

possibilitar a verificação de desgastes, trincas, além de examinar o estado dos 

mancais, da caixa de vedação do eixo, e do hélice (VASQUES, 2016).   

              Figura 8 – Puxada do eixo propulsor 

 Fonte: Dieselship (2017) 
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A figura 8 apresenta uma etapa da manobra de puxada do eixo propulsor com 

auxílio do guindaste e de talhas mecânicas. 

3.3.6 Leme 

Importante item responsável por determinar a direção do navio em seu 

percurso, o leme é firmado no casco do navio por uma estrutura mecânica 

denominada madre do leme, a qual é composta por eixo, bucha e o leme. É 

essencial a remoção do leme com seu eixo para verificação de trincas, empenos, 

desgaste da bucha, além da inspeção das soldas nas chapas do leme com a 

finalidade de manter a estanqueidade do sistema (VASQUES, 2016). 
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4 FATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE DOCAGEM 

 

Conhecer as variáveis advindas de uma operação de docagem e as 

grandezas físicas que fazem parte deste processo é o critério principal para o 

sucesso de uma manobra de docagem. A partir dessas informações é possível 

delinear os procedimentos e ações necessárias para desenvolver as etapas do 

processo de docagem sobre os princípios da segurança e qualidade (RODRIGUES, 

2008). 

4.1 CARGA NOS PICADEIROS 

Os picadeiros são blocos de concreto ou aço projetados para resistir à 

compressão advinda do assentamento do fundo do navio. Devido à linha do fundo 

do navio não ser paralela ao fundo do dique, ocorre um primeiro desembarque de 

peso do navio sobre o picadeiro no qual houver o primeiro contato. Este contato 

normalmente sucede na quilha do navio, na área próxima ao cadaste. Procede então 

o giro do navio em torno deste picadeiro, à medida que acontece o esgotamento do 

dique. 

Este primeiro contato é responsável por gerar um momento que tende a 

alinhar o fundo do navio com o fundo do dique, em razão da redução do 

deslocamento do navio devido este desembarque de peso sobre este picadeiro. 

Com objetivo de evitar um possível carregamento excessivo sobre os blocos 

após o completo assentamento do navio, a carga exercida sobre cada picadeiro 

deve ser considerada para suportar as zonas onde a distribuição longitudinal de 

peso por metro aponta altos índices (SOUZA, 2010). 

4.2 FORÇAS EXERCIDAS NO PISO DO DIQUE 

O piso do dique sofre a ação dos esforços exercidos sobre os blocos, após o 

completo assentamento do navio. Esta carga sobre as vigas mestras do dique deve 

ser considerada, apesar das vigas apresentarem uma robustez favorável a resistir 

grandes esforços. O estado de conservação delas precisa ser avaliado para evitar 

que falhas possam ocorrer quando o dique estiver suportando o peso do navio 

(RODRIGUES, 2008). 
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4.3 FORÇA DE REAÇÃO NA ESTRUTURA VIGA-NAVIO 

A consideração de que o navio é uma viga, é parte integrante dos estudos 

relativos às forças de tração e compressão, e dos momentos que atuam em um 

navio (FONSECA, 2005). 

 A estrutura de uma embarcação submetida a um processo de docagem 

precisa resistir às forças cortantes e ao momento fletor a ela impostos. O 

posicionamento correto dos picadeiros é um fator preponderante para obter uma 

melhor distribuição das forças, isto permite um controle destas grandezas de forma a 

manter seus valores dentro do limite imposto pela sociedade classificadora 

(RODRIGUES, 2008). 

4.4 ESTABILIDADE DA EMBARCAÇÃO 

Durante o esgotamento do dique, após o navio assentar sobre os blocos, seu 

centro de gravidade sobe, tomando como referência seu centro de gravidade inicial. 

Isto causa uma redução da estabilidade que no momento em que o nível da água 

alcança o topo dos picadeiros pode atingir valores negativos. Esta variável pode não 

ser preocupante em caso de navios com fundo chato, porém em navios que 

possuem fundo desenvolvido (inclinação transversal do fundo), pode ser necessário 

o escoramento lateral com uso de berços que tenham sua parte superior projetada 

de forma a acompanhar o desenvolvimento do navio, enquanto os picadeiros da 

linha de centro suportam a quilha (SOUZA, 2010). 

4.5 CENTRALIZAÇÃO DO NAVIO 

Uma boa distribuição de picadeiros depende diretamente do posicionamento 

correto do navio em suas posições de referência no dique, ou seja, seu alinhamento 

no plano, conforme demonstrado na figura 9.  
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        Figura 9 – Centralização do navio no dique 

        Fonte: Camargocorrea (2012) 

 

Se a quilha do navio estiver desalinhada em relação aos picadeiros da linha 

de centro, ou se houver um adernamento que atinja valores perigosos, o casco da 

embarcação e seus elementos estarão sujeito a avarias devido aos esforços 

exercidos em áreas do casco que não possuem elementos reforçados como 

cavernas, longitudinais, anteparas etc. (SOUZA, 2010). 

4.6 RETORNO DA EMBARCAÇÃO A POSIÇÃO DE FLUTUAÇÃO 

Alguns motivos podem levar a parada da manobra de assentamento dos 

navios e promover o retorno para a posição de flutuação. Esta manobra pode 

acarretar a queda de picadeiros, ou mesmo o deslocamento da madeira localizada 

no topo dos picadeiros que acomoda o peso do navio. 

Um exemplo de fator de risco é quando a embarcação está próxima de 

alcançar a posição de docada, ou seja, quando o nível da água se alinha com o topo 

dos picadeiros. Neste momento, a força vertical aplicada ainda é pequena, deixando 

o navio com pouca resistência aos movimentos horizontais. A amarração dos cabos 

precisa estar fixa para que não ocorra uma movimentação horizontal inesperada, 
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que pode ser causada pela força do vento no momento de instabilidade da 

embarcação (RODRIGUES, 2008). 

4.7 MARÉ 

Esta variável tem grande importância com relação ao tempo e ao momento de 

execução da manobra de docagem. Conforme descrito anteriormente sobre as 

etapas do processo de docagem, é necessário que o nível de água dentro do dique 

e no meio externo a ele estejam igualados, para que o processo de levantamento da 

porta batel e sua remoção com auxílio de um rebocador ocorram sem dificuldades 

(RODRIGUES, 2008).  

A maré também é um fator determinante na variação da profundidade 

existente até o topo dos picadeiros. Seus valores são decisivos na viabilização da 

passagem de entrada e saída da embarcação sobre os blocos, pois entre topo dos 

picadeiros e o fundo do navio precisa ter uma folga suficiente para esta 

movimentação. (HEGER, 2005).  

4.8 ARRANJO DOS PICADEIROS 

O posicionamento dos blocos de suporte do navio é uma ação de cunho 

essencial no processo de docagem, o qual envolve avaliações e procedimentos que 

são abordados nesta seção. 

4.8.1 Plano de docagem 

A distribuição de picadeiros no dique é elaborada seguindo as orientações de 

um desenho do navio chamado Plano de Docagem. Segundo Heger (2005) este 

plano contém importantes informações que contribuem para o desenvolvimento do 

estudo e da execução da docagem, entre elas estão: Dimensões principais da 

embarcação; deslocamento e calados correspondentes a condição de docagem; 

opções de arranjos de picadeiros diferentes, possibilitando a pintura mais 

abrangente possível do fundo do navio em uma segunda ou terceira docagem, 

devido ser impossível de alcançar as áreas de contato dos picadeiros com o casco 

do navio em uma só docagem; espaçamento das cavernas, longarinas e elementos 



32 
 

reforçados do navio; localização de pontos de referências como proa e popa do 

navio, marcas de calado de proa e popa, final da rabeta, e último picadeiro do plano; 

posicionamento dos picadeiros laterais e da linha de centro; diferença de alturas dos 

picadeiros centrais e laterais, visando atender navios que possuem desenvolvimento 

(elevações) de seu fundo ou quilha; localização e dimensionamento dos apêndices e 

aberturas do casco do navio como sensores, anodos, rebaixos da quilha em relação 

à linha de base do navio, sistemas de posicionamento dinâmico, sistema propulsor, 

leme, tubulões, caixa de mar, bujões de fundo, etc ; altura dos picadeiros necessária 

para remoção\manutenção dos apêndices; folgas e distâncias requeridas entre dique 

e navio para possibilitar a puxada do eixo propulsor, assim como a manutenção de 

sistemas semelhantes; propriedades hidrostáticas do navio; distribuição de carga do 

navio; tabela contendo quantidade de picadeiros, área da superfície de contato total 

dos blocos, e pressão média sobre os picadeiros. 

4.8.2 Referenciais determinantes no arranjo dos picadeiros 

Quando um navio não possui um plano de docagem, o estaleiro precisa obter 

um procedimento para realizar os cálculos de distribuição de carga, além de recorrer 

a planos secundários para reunir informações que favoreçam na elaboração de um 

novo arranjo de picadeiros, lembrando que os valores obtidos desta forma serão 

estimados (HEGER, 2005). Conforme afirmação de Souza (2010), os planos da 

embarcação que devem ser solicitados ao representante do navio para desenvolver 

um processo de docagem eficiente são: Arranjo geral; Distribuição de carga; Seção 

Mestra; Plano de capacidades e Expansão de chapeamento. 

 

Preparação inicial 

 

O primeiro passo é determinar a quantidade de picadeiros suficientes para 

suportar o peso da embarcação. A pressão média exercida sobre os picadeiros não 

deve ultrapassar o valor de referência determinado pela sociedade classificadora. 

Conforme norma da DNV (Sociedade Classificadora de Navios Det Norske Veritas) 

que regulamenta a estrutura do casco de navios com comprimento superior a 100 

metros, determina que a quantidade de picadeiros deve ser estimada para 
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normalmente não exceder uma pressão de 2 N/mm², que corresponde 

aproximadamente a 20kgf/cm². 

Segundo Souza (2010), considerando a condição de docagem de um navio 

com seu deslocamento leve, os picadeiros da linha de centro suportam 2/3 do seu 

peso, enquanto 1/3 é dividido nos dois bordos. 

A distribuição dos picadeiros deve ser feita considerando os elementos 

estruturais reforçados do navio, a dimensão dos apêndices entre outras informações 

contidas no item 4.8.1.     

 

Carga nos picadeiros 

 

A recomendação de Rodrigues (2008) expressa que a carga em cada bloco 

não deverá exceder 200 tf, respeitando também a pressão média admissível referida 

anteriormente. 

4.8.3 Distribuição de carga por picadeiro    

A distribuição do peso longitudinal é feita a partir do peso leve, considerando 

três regiões da embarcação, conforme figura 10: 

 

Figura 10 – Estimativa da distribuição longitudinal da carga 

 
   Fonte: Rodrigues (2008) 
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Desta forma, seguindo a descrição de Rodrigues (2008) o carregamento 

linear para cada região é: 

 

WCM= 
                       

   
 = [ t/m ]  (1) 

 

WZC= 
                       

   
 = [ t/m ]           (2) 

 

WPV=  
                

   
 = [ t/m ]    (3)  

 

A disposição do arranjo de picadeiros em cada seção transversal influencia na 

distribuição transversal do peso linear estimado na zona de carga, como ilustrado na 

figura 11. 

 

Figura 11 – Estimativa da distribuição transversal de carga 
 

       Fonte: Rodrigues (2008) 

 
O peso excessivo na região da casa de máquinas de um navio normalmente 

resulta numa carga por bloco nesta zona que ultrapassa o valor admissível. Nessas 
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situações, é considerada a colocação de calçamentos em locais próximos visando 

uma redução da pressão calculada. 

4.8.4 Estimativa do deslocamento 

Duas estimativas são abordadas, o deslocamento vigente da embarcação, 

considerado de acordo com sua condição de flutuação, e o deslocamento leve (Peso 

Leve), utilizado para a distribuição de carga mencionada em 4.8.3. 

 

Deslocamento  

 

O deslocamento de uma embarcação pode ser estimado partindo do princípio 

de Arquimedes, que define a força de empuxo exercida sobre um corpo total ou 

parcialmente imerso ser igual ao volume do fluido por ele deslocado. Conforme 

afirmação de Almeida et al. (2011) a equação que resulta no deslocamento do navio 

é: 

Δ=                                 (4) 

Onde: Δ= Deslocamento [ t ] 

L = Comprimento total [m] 

 B = Boca máxima [m] 

 C = Calado médio [m] 

 CB= Coeficiente de bloco [%] 

  água = Peso específico da água [tf/m³] 

 

Como definido na obra de Lewis (1988) o valor do coeficiente de bloco de 

uma embarcação pode ser obtido através de uma tabela com as características 

geométricas típicas dos navios, conforme apresentado no anexo A. 

 

Deslocamento leve (Peso Leve) 

 

É possível estimar a distribuição do Peso Leve quando uma embarcação não 

detém esse dado. De acordo com definição de Rodrigues (2008) a obtenção desse 
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valor pode ser feito a partir de uma tabela com dados semi-empíricos, como 

demonstrados abaixo na tabela característica para um navio do tipo graneleiro. 

 

Tabela 1 – Tabela orientadora para definição do peso leve 

PORTE X 10³ 
[t] 

AÇO NA ZONA  
DE CARGA 

[t/m] 

PESO 
LEVE 

[t] 

PESO DA 
CASA 

DE MÁQ. [t] 

PESO DO 
PIQUE 

DE VANTE [t] 

40 a 50 55 a 60 7 a 9 

0.2 x Peso 
 Leve 

Aço na Zona 
de 

carga (t/m) x  
Comprimento 
do Pique de 

Vante 

50 a 60  60 a 65 9 a 11 

60 a 80 65 a 70 11 a 14 

80 a 100 70 a 85 14 a 18 

100 a 150 85 a 95 18 a 25 

150 a 200 95 a 100 25 a 30 

200 a 250 100 a 120 30 a 35 

250 a 300 120 a 130 35 a 42 

300 a 350 130 a 145 42 a 45 
  Fonte: Rodrigues (2008) 

 

 

4.9 PROPRIEDADES HIDROSTÁTICAS DA EMBARCAÇÃO 

Na visão de Heger (2005) seis propriedades hidrostáticas são suficientes para 

realizar uma análise capaz de definir o estado de equilíbrio do navio durante o 

processo de docagem, são elas: Deslocamento (t) que é o peso do navio no estado 

de flutuação analisado; Centro de Empuxo Longitudinal (m) é o ponto do navio que 

origina sua rotação após o desembarque ou movimentação de peso a bordo; Centro 

de empuxo vertical (m) é a altura do centro de empuxo a partir da quilha do navio; 

Momento para trimar 1cm  (tf/m/cm) é o momento exercido sobre o navio capaz de 

gerar 1cm de trim; Tonelada por centímetro de imersão (t/cm) é o peso acrescido ao 

navio após aumento de 1 cm no calado; Metacentro transversal (m) expressa pela 

altura acima da quilha da embarcação. 

Segundo afirmação de Souza (2010) três são os cenários decorrentes da 

manobra de docagem que representam estados de equilíbrio diferenciados: o estado 

inicial de flutuação da embarcação; o momento do primeiro toque do navio sobre um 

picadeiro e o completo assentamento do navio sobre o arranjo de picadeiros. A 

situação que atribui maior instabilidade a embarcação é a partir do momento que 
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ocorre o contato com o primeiro picadeiro. Este assunto será abordado na próxima 

seção devido ser um cenário que apresenta um risco potencial para a manobra. 

4.10 PRIMEIRO CONTATO DO NAVIO SOBRE UM PICADEIRO   

Após centralização do navio no dique, o esgotamento é iniciado até que 

sucede o primeiro contato do fundo do navio com um picadeiro, comumente 

chamado de picadeiro "pivô". Este contato produz uma força de reação que gira o 

navio em relação ao seu centro de flutuação até que a quilha esteja em contato com 

todos os picadeiros (HEGER, 2005). 

 É possível determinar o exato ponto de contato do casco da embarcação 

sobre o picadeiro "pivô", através da medição dos calados da embarcação (sua 

condição de flutuação) e do posicionamento do arranjo de picadeiros no dique 

(SOUZA, 2010). A análise de Heger (2005) define o momento para trimar sendo uma 

força de reação vezes a distância da origem do ponto de contato até o centro de 

flutuação, como pode ser verificado na figura 12.  

 

Figura 12 – Momento para remover trim do navio. 

   Fonte: Heger (2005) 

 

Este momento produzido resulta em uma variação do centro de gravidade do 

navio e de seu calado, desenvolvendo um momento de instabilidade. 

A orientação demonstrada por Heger (2005) define que o trim do navio em 

relação com a linha de picadeiros não deve exceder 1m a cada 100m do 

comprimento do navio.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É fato que o estudo desenvolvido apresenta critérios contundentes que 

podem ser utilizados para compor um procedimento norteador de um processo de 

docagem de uma embarcação em dique seco, porém devido a sua complexidade, o 

trabalho pode ser avaliado num estágio primário. A identificação de uma forma geral 

dos componentes de um dique seco e das características típicas de um navio é 

essencial, mas para o caso de embarcações que possuem um projeto específico no 

que diz respeito a sua forma, sistemas e equipamentos, é importante a realização de 

um estudo em paralelo no qual o autor tem interesse para composição de um 

trabalho diferenciado.  

Semelhantemente verificou-se que toda a manutenção de uma embarcação 

executada durante uma docagem precisa ser parte integrante do estudo, de forma a 

contribuir na determinação do arranjo de picadeiros, e na definição das folgas 

necessárias para a realização dos serviços. Para reparos em equipamentos como 

sistemas propulsores, um estudo particular pode ser feito com auxílio de um 

software CAD 2d ou 3d, com intuito de obter uma precisão melhor na identificação 

das folgas necessárias para docagem. Essa simulação em ambiente virtual é mais 

um item significativo para uma possível elaboração de um trabalho distinto a esse. 

Constatou-se também a importância do estudo de preparação do arranjo de 

picadeiros de um navio, que precisa ser cuidadosamente elaborado através de um 

procedimento que contenha uma sequência de fatores e variáveis a serem 

consideradas, objetivando a execução de uma manobra com qualidade e segurança. 

A estimativa da distribuição de carga de um navio apresentada configura uma 

ferramenta eficaz na identificação da pressão exercida nos picadeiros, porém outros 

meios de mensuração podem ser utilizados para obtenção destes valores, como o 

cálculo através do gráfico de distribuição de carga típica do navio, método alvo de 

um estudo futuro.  
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ANEXO A 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS TÍPICAS DOS NAVIOS 

 

 

 


