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Assunto: DIFERENÇAS NA ARQUEAÇÃO DE NAVIOS 

 

Os textos de referência no ensino da Arqueação de Navios (Draft Survey) já citam 

que esta técnica não é 100% exata, sendo considerado que 0,5% a 1,0% de precisão 

nos cálculos mesmo com todo rigor no procedimento é uma marca desafiadora, mas 

comum na maioria dos bons trabalhos profissionais. 

 

É importante que a medição da carga pela arqueação realizada pelas várias partes 

envolvidas, seja no embarque ou no recebimento, tenha o mínimo de diferenças para 

que seja acreditada; e para evitar disputas de interesses; pois claro, os valores 

envolvidos são normalmente representativos. 

 

É necessário disciplina no ritual rigoroso dos procedimentos para convergir para boa 

precisão nos resultados. Como ensina o mestre CLC Esteves: “A Draft Survey é uma 

operação continuada. Isso significa que ela deve ser feita de uma só vez; os passos 

que a compõem devem ser efetuados seguidamente. Não se deve, por exemplo, ler 

os calados pela manhã e somente de tarde tomar a densidade da água do mar. Os 

passos são efetuados um imediatamente após o outro”.  

 

Os passos básicos onde podem ocorrer as diferenças, são os pontos listados abaixo: 

1 – Leitura dos calados nas marcas do costado; 

2 – Determinação da densidade em que o navio flutua; 

3 – Determinação da “constante do navio”; 

4 – Determinação do peso dos “consumíveis”; 

5 – Cálculo do calado correspondente; 

6 – Determinação do deslocamento real do navio; e 

7 – Determinação do peso da carga. 

 

Devemos considerar um ponto adicional muito importante nestes passos: 

8 – Análise crítica dos resultados – pois para emissão final do Certificado de Draft 

Survey há que se ter certeza de que todos os passos foram seguidos e conferidos, e 

sempre há uma segunda parte fazendo o mesma medição – por exemplo, na Draft 

Survey independente realizada pelo arqueador contratado pelo embarcador, há no 

mínimo of imediato do navio realizando a mesma medição, senão terceiros 
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inspetores também contratados, dependendo do caso. É salutar uma conferência 

entre as partes, observado o zelo profissional, mesmo com interesses divergentes 

para verificar os resultados se estão convergentes. Os resultados não precisam ser 

iguais, mas um desvio grande em um deles pode significar motivo suficiente para 

uma verificação criteriosa de ambas as partes.  

 

Só há uma realidade e é bom lembrar que, a medição também será feita no local do 

recebimento da carga, e não deveria haver diferenças significativas, como já 

dissemos podem levar a disputas, descrédito e suspeição das arqueações 

anteriores. Este o motivo do rigor a ser seguido nos passos da inspeção de 

arqueação. 

 

Na realidade, em publicação recente do Departamento de Prevenção de Perdas do 

West of England (P&I), o clube registra que regularmente recebe reclamações, 

algumas consideráveis, decorrentes de alegadas faltas de granéis sólidos, como 

resultado de discrepâncias entre os resultados de inspeção de arqueação. Neste 

sentido, publicou uma série de recomendações a seus associados, sobre as causas 

mais comuns dos desvios nas arqueações e recomendações para mitigar estes 

casos, que mencionamos à seguir: 

 

Calados 

Marcas de calado bem preservadas é o ideal, sendo imperativo que as marcas de 

calado sejam lidas com a maior precisão e proximidade possível. Idealmente, a 

leitura deve ser feito a partir de um barco de modo que as marcas posam ser 

abordadas de perto e com iluminação adequada para leitura correta. Casos de 

marcas mal pintadas, por vezes com corrosão ou cobertas de craca marinha podem 

tornar a inspeção muito problemática e sujeita a erros. 

 

 
 

A presença de ondas geradas pelo vento (marolas) sobre a superfície da água vai 

exigir uma estimativa de leitura do calado médio pela observação dos picos e 

depressões das ondas contra o casco.  A escuridão e sombras também fazem a 

leitura precisa difícil; portanto, boa iluminação será necessária durante a noite. A 

curvatura do casco na popa levando a marcas alongadas quando visualizadas de um 

ângulo obliquo se vistas de um ponto mais elevado no píer, podem levar à leitura 

imprecisa nesta região. 



Como um exemplo, um erro de dois centímetros na leitura do calado médio pode 

resultar nos seguintes erros significativos de diferenças: 

 

• 68t – em graneleiro Handysize (10.000 - 35.000 DWT) 

• 90T – em graneleiro Handymax (35.000 - 59.000 DWT) 

• 112T – em graneleiro Panamax (60.000 - 80.000 DWT) 

• 300t -  em graneleiro Capesize (> 80.000 DWT) 

 

Portanto é aconselhável assegurar que a inspeção e manutenção das marcas de 

calado seja incluído no planeamento do sistema de manutenção do navio. 

 

Neste particular fator que pode conduzir a erros e discrepâncias de medidas que 

alteram o resultado final do cálculo do deslocamento do navio, importante mencionar 

a importância relativa do calado ao meio do navio. O calado central representa 

importância muito maior que os calados de ré e de vante, pois na fórmula básica do 

Calado Correpondente Hc (em Inglês, MQM de Mean Quarter Mean Draft), o calado 

central é multiplicado 6 vezes na expressão, enquanto que os calados de vante e ré 

apenas multiplicam a expressão por 2 vezes, veja pela fórmula: 

 

Calado correspondente = Hc = (HAV + 6 . HMN + HAR) / 8 

Onde: 

Hc = calado correspondente 

HAV = calado na perpendicular de vante 

HMN = calado na perpendicular de meio navio 

HAR = calado na perpendicular de ré 

 

Neste valor de Hc é que se entra nas tabelas hidrostáticas, retirando-se os valores de 

TPC, e do deslocamento (Δ1), portanto fica demonstrado a importância de cuidado 

especial na leitura dos calados do meio do navio, que podem impacta mais as 

diferenças de cálculo dos que os calados de vante e de ré. 

 

Densidade 

Recomendado o uso de densímetros com calibração periódica certificada, sempre 

manuseado e armazenado com cuidado e limpeza, para não adquirir um filme na sua 

superfície que pode alterar a sua massa e contaminar as leituras. 

 

Na determinação da densidade da água ao redor do navio, as amostras devem ser 

coletadas na profundidade média de flutuação, livre de outras influências da 

superfície ou de outras profundidades não representativas.  

 

Aqui, há uma dica adquirida pela experiência é de lançar o coletor com queda livre 

para que este vá fazendo vácuo na descida de profundidade e só colete a água 

quando for freado ple corda pré-determinada para chegar ao local ideal da amostra 

(se o coletor for lançado vagarosamente ele já vai coletar a água mais da superfície 

que seria indesejado). 



 

Para assegurar amostragem precisa, o recipiente de amostragem e o densímetro 

devem estar limpos. Quando for fazer a medição o densímetro deve ser imerso 

gentilmente e não deve tocar o recipiente de amostragem. Um número de leituras 

deve ser tomado para as amostragens ao redor do navio para permitir determinar a 

média das densidades a ser adotada nos cálculos. 

 

Se um erro for cometido na determinação da densidade do local ao redor do navio 

usando uma densidade menor que a densidade real, este fato vai conduzir há uma 

falta aparente na quantidade de carga. E, analogamente, haverá informação de 

aparente carga em excesso quando uma densidade maior que a real for adotada. 

 

Lastro 

Um certo número de erros pode ocorrer na determinação do lastro de bordo. As 

medidas de sondagem dos tanques poderão ser incorretas devido à dificuldade de 

sondagem de precisão quando utilizado o dispositivo de sondagem com pino e 

fio/corda, com a possibilidade inerente de erros de leituras de profundidades devido a 

falta de marcas e o umedecimento da corda. Quando utilizado uma trena metálica 

para sondagem, pode ser difícil visualizar o nível correto na superfície metálica, 

recomenda-se o uso de pastas contrastantes.  

 

Adicionalmente, podem ocorrer sondagens imprecisas obtidas quando a chapa 

sobreposta no fundo do tanque no final do tubo de sondagem estiver corroída ou 

desgastada, aumentando incorretamente a sondagem e consequentemente o peso 

aparente de água do tanque. Particularmente nos navios velhos, pode ocorrer que 

sedimentos, sujeira, trapos, ou mesmo fragmentos de pinos e tapes de sondagem 

que ficaram retidos no fundo do tubo de sondagem, podem levar a leituras menores 

que o real. 

 

Os números de lastro padrões extraídos do livro de sondagens podem conduzir a 

erros devidos às diferenças de interpolação não considerando o compasso ou banda 

do navio. Adicionalmente, os dados padrões podem ter sido calculados assumindo 

uma densidade de água de lastro incorreta. É ainda recomendado que os tanques de 

lastro sejam transbordados por um período de tempo de maneira que amostra de 

água de lastro possa conduzir a uma correta determinação de sua densidade. 

 

Pesos não considerados 

frequentemente alguns pesos não são deduzidos ou considerados na determinação 

da quantidade de carga. Os normalmente esquecidos são: 

- Água de descarte presentes nos porões de carga, praças de máquinas, dutos da 

quilha, espaços vazios (void spaces), tanques de retenção de correntes. 

- Água da piscina, quando existente 

- Âncora ou correntes da âncora apoiados no leito da Doca. 

- Lama e sedimentos  que podem acumular nos tanques de fundo duplo para navios 



que regularmente são lastreadas nos rios ou estuários. O peso extra pode conduzir à 

uma aumento aparente  na carga carregada. 

 

Como exemplo,  

Assumindo apenas um tanque de lastro de 500 m3 de capacidade, que na chegada 

antes do carregamento, é transbordado e cheio de água do mar. 

Portanto vamos assumir o peso da água como: 

Pagua = 500 m3 . 1,025 t/m3 = 512,5 t  

 

Mas, suponha que há 40 m3 de lama no tanque 

 

Portanto à situação real do conteúdo do tanque é: 

Pagua = 460 m3 . 1,025 t/m3 = 471,5 t 

Plama = 40 m3 . 1,9 t/m3 = 76 t 

Ptotal = 471,5 t + 76 t = 547,5 t 

 

Como 512,5 t está assumido ser o peso do lastro no tanque, as 35 t remanescentes 

vão aparecer na constante. 

 

No término do carregamento será assumido que o tanque está vazio. Entretanto 76 t 

de lama permanecem, e apenas 35 t das quais estão na constante, então as 41 t 

restantes vão parecer como carga carregada... 

 

Efeito “Squat” (fundo “agachado” - quase tocando o fundo) 

Como é de conhecimento dos marinheiros, o efeito “squat” é o agachamento do 

navio e em compasso dando proximidade ao fundo quase tocando e nesta condição 

levando a medições incorretas de calados. 

 

Este efeito ocorre quando há pequeno espaço para fluxo de água entre o navio e o 

fundo da doca ou leito do rio, e neste caso a água tem que aumentar de velocidade 

pra passar naquela fresta, consequentemente diminuindo a pressão da água. O 

decréscimo de pressão leva a afundamento e maior compasso do navio, que são de 

difícil quantificação, mas alteram as leituras e cálculos de arqueação. Geralmente 

navios de casco de formato cheio vão apresentar maior compasso para vante; e 

navios mais afinados, vão apresentar maior compasso à ré. E se nesta condição 

passar ao lado ou outra perturbação de marolas, isto pode exacerbar o erro, e o 

navio vai afundar mais do que o esperado e também aumentar o compasso. 

 

Outros fatores 

Outras áreas que podem conduzir a erros nos cálculos de Draft Survey incluem: 

 

Os dados hidrostáticos e as tabelas de sondagem de tanques podem não ser reais 

devido a alterações na estrutura do navio ao longo do tempo. Na maioria dos navios 

as sucções dos tanques de lastro são localizadas na parte traseira dos tanques, 



porque normalmente é convencionado que o navio vai apresentar um compasso para 

a ré. Entretanto, quando o compasso é para vante, apesar da indicação das bombas 

terem perdido sucção indicar que o tanque está vazio, na verdade haverá ainda uma 

quantidade de água não bombeável no tanque. E como os tubos de sondagem são 

normalmente na parte traseira, a indicação de sondagem será de tanque vazio, 

também irreal . 

 

Válvulas de tanques com vazamento - Quando um tanque já foi sondado e 

encontrado vazio, novas operações de lastreamento e deslastreamento podem levar 

a vazamentos para dentro do tanque. Similarmente, quando um tanque foi sondado 

como cheio poderá perder esta característica com vazamentos de válvulas. 

Alguns navios são suscetíveis a deflexão do casco não simétrica, particularmente 

afeta navios menores que devido ao seu espaço de praça de máquinas maior em 

relação ao seu tamanho o quê facilita esse desvio levando a medidas de calado não 

corretas. 

 

Navios velhos em particular, podem apresentar problemas devido a deformação das 

chapas entre as anteparas nos tanques de lastro. Isto pode conduzir a um 

deslocamento real menor do que o mostrado nos dados hidrostáticos para um dado 

calado, portanto deverá haver menos carga a bordo do que esperado. 

 

A posição das tampas de porão podem afetar a deflexão do casco, particularmente 

em navios pequenos onde após a abertura das tampas, estas tenham que ser 

posicionados de maneira não simétrica. Nesta condição é recomendado que as 

tampas permaneçam fechadas para permitir consistência nas medições. 

 

Se durante a escala do navio houver abastecimento de combustível, água potável ou 

descarga de resíduos, e estes devem ser deve ser computado quando terminada a 

inspeção de arqueação.  
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