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1 INTRODUÇÃO 

  

 O presente Trabalho Final de Curso trata-se de um exemplo prático de cálculo 

de carga a granel a bordo de embarcação mercante para fins didáticos, inclusive por 

que este será publicado, tomando-se por base dados reais de um navio atendido por 

este aluno na condição de Perito Arqueador credenciado pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil para atuar nos portos de Fortaleza e Pecém, estado do Ceará. 

 A fim de simplificar os conceitos, será adotado o conceito de Full Displacement 

Survey, processo no qual o Arqueador adota a Constante declarada pelo navio (ou 

informada pelas Tabelas Hidrostáticas) como verdadeira. Nesse caso, a vistoria é re-

alizada apenas com o navio carregado, isto é, imediatamente antes do início da ope-

ração de descarga ou, inversamente, imediatamente o término da operação de carga. 

 Este processo difere um pouco do processo draft survey habitual, no qual se 

trabalha com a premissa de variação de deslocamentos e a constante do navio passa 

a ser considerada como mero parâmetro. 

 O navio em apreço foi atendido por este profissional no Porto de Fortaleza na 

data de 28 de outubro de 2018, às 08h00, quando este acabara de atracar junto ao 

Berço de nº 103 daquele porto, a fim de descarregar trigo a granel procedente da 

Argentina. 

 As planilhas abaixo relacionam os principais dados do navio em questão, bem 

como os calados lidos nas marcas com auxílio de embarcação miúda de apoio. 

CALADOS 

  BB BE 

VANTE 10,79 10,81 

MEIA 
NAU 

10,90 11,03 

RÉ 11,16 11,19 
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NOME DO NAVIO Seacliff DESLOCAMENTO LEVE 
7.780 
MT 

PORTO DE REGISTRO Panamá CONSTANTE 320 MT 

COMPRIMENTO TOTAL 182,00 m 
DISTÂNCIA PARA PERPENDI-
CULAR DE VANTE 

1,70 m 

COMPRIMENTO ENTRE PER-
PENDICULARES 

179,00 m 
DISTÂNCIA PARA PERPENDI-
CULAR DE RÉ 

9,45 m 

BOCA 32,20 m DENSIDADE DA ÁGUA DO MAR 1,021 

PONTAL 17,15 m DENSIDADE DOS LASTROS 1,025 

ARQUEAÇÃO BRUTA 28.342 LASTROS 183 MT 

ARQUEAÇÃO LÍQUIDA 17.664 ÓLEO COMBUSTÍVEL 612 MT 

CALADO DE VERÃO 12,163 m ÓLEO DIESEL 161 MT 

DESLOCAMENTO DE VERÃO 
52.998 

MT 
ÓLEO LUBRIFICANTE 29 MT 

 

 

2 ROTINA DE CÁLCULOS – PASSO A PASSO 

 

2.1 CÁLCULO DA MÉDIA DAS MÉDIAS 

 

 Primeiramente os calados devem ser trazidos ao plano diametral do navio, isto 

é, a sua linha longitudinal de centro. Para tanto, basta calcular a média dos calados 

lidos em cada bordo: 

𝐻𝑉 =  
𝐻𝑉𝐵𝐵 + 𝐻𝑉𝐵𝐸

2
=

10,79 + 10,81

2
= 10,80𝑚 

𝐻𝑀 =  
𝐻𝑀𝐵𝐵 + 𝐻𝑀𝐵𝐸

2
=

10,90 + 11,03

2
= 10,965𝑚 

𝐻𝑅 =  
𝐻𝑅𝐵𝐵 + 𝐻𝑅𝐵𝐸

2
=

11,16 + 11,19

2
= 11,175𝑚 

 Por simples semelhança de triângulos, corrigem-se os calados lidos nas mar-

cas para calados nas perpendiculares, usando as distâncias informadas. 

Trim aparente: HR – HV = 11,175 – 10,80 = 0,375 m 

Comprimento entre marcas (LBM) = 179,00 – 1,70 – 9,45 = 167,85 m 

Correção de meia nau: inexistente (CM = 0 m) 

Correção de vante: 𝐶𝑉 =
1,70 .0,375

167,85
= 0,0038 𝑚 

Correção de ré: 𝐶𝑅 =
9,45 .0,375

167,85
= 0,0211 𝑚 

 Para aplicar as correções e ter os calados corrigidos, deve-se ter em mente o 

sinal das correções. Estando o navio derrabado, isto é, com trim pela popa, o calado 



de vante, se houvesse sido lido na perpendicular de vante, seria menor do que o valor 

lido na marca de calado, portanto a correção é negativa. Pelas mesmas razões, a 

correção de ré é positiva. Assim: 

𝑇𝑉 = 𝐻𝑉 −  𝐶𝑉 = 10,80 − 0,0038 = 10,7962 𝑚 

𝑇𝑀 = 𝐻𝑀 +  𝐶𝑀 = 10,965 + 0 = 10,965 𝑚 

𝑇𝑅 = 𝐻𝑅 −  𝐶𝑅 = 11,175 + 0,0211 = 11,1961 𝑚 

 Por fim, calcula-se a média das médias (MM), empregando-se a fórmula: 

𝑀𝑀 =
𝑇𝑉 + 6. 𝑇𝑀 + 𝑇𝑅

8
=

10,7962 + 6.10,965 + 11,1961

8
= 10,97278 𝑚 

 Arredondando-se até a terceira casa decimal, temos MM = 10,973 m. 

 

2.2 CÁLCULO DO DESLOCAMENTO TOTAL 

 

 O cálculo do deslocamento total (∆𝑇) exige a aplicação de duas correções de-

vidas ao trim real (TT) do navio. Para tanto, inicialmente obtém-se o trim real do navio, 

qual seja, a diferença dos calados corrigidos para as perpendiculares. 

𝑇𝑇 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝑉 = 11,1961 − 10,7962 = 0,3999 ≅ 0,400 𝑚 

 A primeira correção de trim deve-se ao LCF, e leva o símbolo de 𝐿𝐶𝐹𝐶, sendo 

calculada mediante a expressão: 

𝐿𝐶𝐹𝐶 =
100. 𝑇𝑃𝐶. 𝑇𝑇. 𝐿𝐶𝐹

𝐿𝐵𝑃
 

A partir da média das médias calculada, entra-se nas Tabelas Hidrostáticas do 

navio, devendo-se interpolar entre os valores tabelados a fim de se aumentar a preci-

são e acurácia dos cálculos; a interpolação deve ser linear. 

 Segue abaixo extrato dos valores tabelados mais próximos da média das mé-

dias de interesse:  

CALADOS DESLOCAMENTO (∆𝑇) TPC LCF 

10,97 54.266,86 54,21 1,18 

10,98 54.321,07 54,22 1,19 

  

Como o calado de interesse é 10,973, interpolam-se os valores tabelados, ob-

tendo-se: 

∆𝑇 = 54.283,123 MT 

TPC = 54,213 MT/cm 

LCF = 1,183 m 



 Deve-se atentar para o sinal da correção, ditado pelo sinal do LCF; como o LCF 

neste caso é positivo, a correção também é positiva: 

𝐿𝐶𝐹𝐶 =
100.54,213.0,400.1,183

179,00
= 14,332 𝑀𝑇 

 A segunda correção de trim, denominada “correção de Nemoto” leva o símbolo 

de NeC e é obtida através da fórmula: 

𝑁𝑒𝐶 =
50. 𝑑𝑀𝑇𝐶. 𝑇𝑇2

𝐿𝐵𝑃
 

onde dMTC é a diferença dos momentos para trimar um centímetro lidos 0,5 metro 

abaixo e acima a média das médias verificada.  

 Para tanto, devem-se extrair das tabelas hidrostáticas os valores de MTC para 

10,473 m (10,973 – 0,5) e para 11,473 m (10,973 + 0,5), interpolando-se caso neces-

sário. No caso em apreço, os valores tabelados de interesse são: 

  CALADOS MTC 

MTC inferior 
10,47 686,46 

10,48 686,77 

MTC superior 
11,47 709,91 

11,48 710,06 

 

 Aplicando-se as interpolações necessárias, temos: 

MTCinferior = 686,553 MT.cm 

MTCsuperior = 709,060 MT.cm 

dMTC = MTCsuperior - MTCinferior = 709,060 – 686,553 = 23,402 MT.cm 

 A seguir, na fórmula da segunda correção para o trim tem-se: 

𝑁𝑒𝐶 =
50.23,402. 0,4002

179,00
= 1,046 𝑀𝑇 

 Cumpre ter em vista que a segunda correção de trim é sempre positiva. 

 Diante disso, o deslocamento corrigido para o trim fica: 

∆𝑇𝐶= ∆𝑇 + 𝐿𝐶𝐹𝐶 + 𝑁𝑒𝐶 = 54.283,123 + 14,332 + 1,046 = 54.298,50 𝑀𝑇 

 Todavia, o deslocamento aparente informado nas tabelas hidrostáticas, normal-

mente referem-se a deslocamento em água salgada, com densidade de 1.025 MT/m3; 

assim, há a necessidade de se empregar a seguinte correção: 

∆𝑇𝐶
𝛿 =

𝛿. ∆𝑇𝐶

1.025
 

em que: 

∆𝑇𝐶
𝛿  é o deslocamento corrigido para o trim e para a densidade; e 



∆𝑇𝐶 é o deslocamento corrigido apenas para o trim. 

∆𝑇𝐶
𝛿 =

1.021 .  54.298,50

1.025
= 54.086,60 𝑀𝑇 

 

2.3 CÁLCULO DOS CONSUMÍVEIS 

 

 Os consumíveis, ou dedutíveis, simbolizados pela letra D, representam a soma 

dos líquidos a bordo armazenados em tanques, isto é: 

D = lastros + óleos + água doce 

 No caso em questão tem-se que considerar o peso do lastro, o qual é obtido 

multiplicando-se seu volume por sua densidade (BW = 265 x 1,025 = 271,625 MT). 

Assim, o total de detutíveis fica: 

D = 265 + (612+161+29) + 183 = 1.256,625 MT 

 

2.4 CÁLCULO DA CARGA A BORDO 

  

 A carga existente a bordo é obtida pela expressão: 

𝐶 = ∆𝑇𝐶
𝛿 − 𝐷 − 𝐾 − ∆𝐿, onde: 

K: constante do navio, e 

∆𝐿: deslocamento leve. 

 Conclui-se portanto que a carga existente a bordo pelo processo draft survey é 

de C = 54.086,600 – 1.265,625 – 7.780,000 – 320,000 = 44.720,975 MT. 

 

 

 

 

 

 

 

 


