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RESUMO 

Arqueação de carga de navios efetuada mediante planilha de cálculo com o 
propósito de garantir rapidez, eficácia, acurácia e segurança ao arqueador em 
todas as fases do processo.  

Para tal, a fundamentação teórica sobre navios está embasada no livro Arte Naval 
e em trabalhos disponibilizados na WEB, cujas referências  estão informadas nos 
tópicos específicos e nas citações bibliográficas deste trabalho.  

Considerando que a arqueação de cargas é uma atividade internacional, algumas 
terminologias utilizadas neste trabalho também estão no idioma inglês. 

Objetivo 

Apresentar o trabalho de conclusão do curso de Arqueação de Navios requerido 
pela Somática Educar, que consiste em uma PLANILHA de cálculo, elaborada 
pelo autor, para facilitar o cálculo da quantidade de carga no processo de 
Arqueação de Navios. A PLANILHA foi desenvolvida com base nos 
conhecimentos adquiridos neste curso e na experiência do autor vivenciada como 
arqueador. A comprovação da acurácia da PLANILHA está demonstrada nos 
casos práticos apresentados neste trabalho. 

Limites 

Limitações deste trabalho:  

(1)  O processo de arqueação de navios pode ser utilizado para o cálculo de 
qualquer tipo de carga, todavia este trabalho não está voltado para a 
arqueação de navios que transportam produtos químicos, gases, bunkers, 
containers, passageiros e carga geral, mas sim para os navios graneleiros 
que transportam Trigo, Soja, Açúcar, Fertilizantes, Carvão, Pellets, 
Cítricos, Minérios, etc. 

(2)  Este trabalho apresenta somente as informações das estruturas dos 
navios que são indispensáveis ao conhecimento do arqueador para o 
processo de arqueação. 

(3)  Não discorre sobre a regulamentação da profissão do arqueador, mas 
recomenda que ele tenha: conhecimento teórico de arqueação e das 
estruturas navais; conhecimento de inglês; que domine as funções 
matemáticas requeridas para a arqueação; tenha boa condição física e 
que seja treinado por um ou mais arqueadores por um período suficiente 
para adquirir a confiança prática de fazer sozinho uma arqueação. 

(4)  Também não discorre sobre a regulamentação dos equipamentos de 
proteção individual - EPI`s, mas recomenda o seu uso, bem como a 
obediência aos protocolos requeridos para o exercício da profissão e, em 
especial, o respeito ao mar. 
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1. CONCEITOS BÁSICOS 

1.1. Arqueação  

É a medida da capacidade dos espaços internos de uma embarcação mercante.  

Usa-se também a expressão ARQUEAÇÃO para a atividade de determinação do 
peso da carga a granel, embarcada ou desembarcada em um navio mercante, 
que é o propósito deste trabalho. 

1.1.1. Arqueação do peso da carga de navio 

Arqueação do peso da carga de navio, Draf Survey, é o método utilizado para o 
cálculo do peso da carga embarcada ou desembarcada em um navio, que é 
efetuado pelas medições das mudanças das condições de flutuação do navio. A 
flutuação do navio é medida pelo seus calados, que determinam o volume de 
água deslocado, antes do início e no fim das operações de carga ou descarga. A 
técnica é baseada no princípio de Arquimedes. 

Em alguns casos, carga ou descarga de produtos diferentes, ou para clientes 
diferentes, medições intermediarias são necessárias.  

A exatidão do processo de medição depende muito da experiência do arqueador 
(Draft Surveyor) e da exatidão de suas medições.  

O método de execução está detalhado no capítulo 13 deste. 

1.1.2. Tonelagem de arqueação - Tonnage  

Embora não seja o objeto deste trabalho, faz-se necessário uma abordagem 
sobre o assunto para que haja o discernimento da diferença com o processo de 
arqueação de carga.  

Tonelagem de Arqueação é um atributo específico de cada navio, é a medida da 
capacidade dos espaços internos de uma embarcação mercante, calculada por 
uma Autoridade Marítima reconhecida e consignada em um Certificado de 
Arqueação Oficial. No Brasil o termo arqueação é sinônimo de tonelagem que no 
idioma inglês é “tonnage”.  

Sobre a Tonelagem de Arqueação, são baseadas todas as obrigações e 
exigências impostas pelas Leis e Regulamentos Internacionais, como também as 
taxas, tarifas, direitos, etc., que incidem nas atividades operacionais do navio, 
como: praticagem, fundeio, atracação, reboque, trânsito de canais, docagem, etc. 

A tonelagem de Arqueação é usada para a comparação da capacidade de 
transporte dos navios mercantes. 

1.1.2.1. Arqueação Bruta (AB), GROSS TONNAGE - É a expressão do 
tamanho total da embarcação, determinada de acordo com as 
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prescrições da Convenção Internacional sobre Medidas de Navios 
de 1969. A maneira mais adequada de expressar essa capacidade é 
medir os volumes internos, sem considerar os espaços isentos 
previsto no regulamento. 

1.1.2.2. Arqueação Líquida (AL), NET TONNAGE – Da AB faz-se um 
desconto de outros espaços chamados de dedutíveis, referentes 
aos espaços ocupados pelas máquinas, combustíveis, espaços 
destinados a tripulação e outros espaços não destinados ao 
transporte de cargas ou de passageiros para a determinação da AL. 
Corresponde a capacidade útil da embarcação.  

Desta forma, AB e AL são VOLUMES e se expressam na unidade TONELADA 
DE ARQUEAÇÃO, equivalente a 100 pés cúbicos = 2,832 m³. Para a distinção, 
quando se fala em tonelagem de arqueação (volume) usa-se “T” maiúsculo e 
quando se fala em peso usa-se ‘t” minúsculo. 

Há ainda a tonelagem de equipamento ou numeral do equipamento, calculada por 
dimensões determinadas nas regras das Sociedades Classificadoras. A 
tonelagem de equipamento é usada para determinar o peso das âncoras e o 
diâmetro das amarras e espias dos navios mercantes.  

1.2. Navio – Vessel Ship - M/V (Motor Vessel) 

Embarcação feita de madeira, ferro, aço ou combinação destes e outros 
materiais, que flutua e é dotada de propulsão própria, destinada a um fim que 
pode ser comercial, militar, esportivo, científico, etc.  

Para o perfeito entendimento deste trabalho faz-se necessário, discorrer sobre 
alguns conceitos da nomenclatura, classificação, geometria, dimensões lineares, 
etc. do navio, cujas terminologias, imprescindíveis para a arqueação, serão 
ilustradas.  

Como este trabalho se limita à arqueação de carga, não serão abordadas as 
terminologias do navio referentes à navegação.   

1.3. Empuxo, Princípio de Arquimedes e Flutuabilidade 

1.3.1. Empuxo – Em cada ponto da superfície imersa de um corpo, há uma 
pressão que age normalmente à superfície. Esta pressão cresce com a 
profundidade do ponto abaixo da superfície da água; ela é medida pelo 
produto h x p, na profundidade h abaixo do nível da água cujo peso 
específico é p.  

Suponhamos, por exemplo, que há um orifício de 0,10 m² em um ponto da carena 
situado a cinco metros abaixo da superfície do mar; um metro cúbico da água do 
mar pesa 1.026 quilogramas. A pressão da água neste ponto será igual a 5 x 
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1.026 quilogramas por metro quadrado, e um tampão para aguentar o veio d'água 
naquele orifício deve exercer um esforço de: P=F/A; 5mx1,026t/m³ = F/0,10m²; 
F=513kgf 

No caso de um corpo flutuante como é um navio, estas pressões, sendo normais 
à superfície imersa, agem em muitas direções; entretanto, cada uma pode ser 
decomposta em três componentes em ângulo reto:  

(1) horizontal, na direção longitudinal do navio; (2) horizontal, na direção 
transversal do navio; (3) vertical. Estando o navio em repouso, as componentes 
horizontais equilibram-se entre si, pois não há movimento em qualquer direção 
horizontal. Os pesos parciais que compõem um navio têm uma força resultante 
simples que se chama o peso do navio; esta força é aplicada no centro de 
gravidade e age numa vertical para baixo. É o efeito combinado de todas as 
componentes verticais das pressões que se opõe ao peso do navio.  

Chama-se empuxo à força resultante da soma de todas as componentes verticais 
das pressões exercidas pelo líquido na superfície imersa de um navio.  

Portanto, um navio em repouso é submetido à ação de duas forças verticais; o 
peso do navio, agindo verticalmente para baixo, e o empuxo, agindo verticalmente 
para cima.  

Como o navio não tem movimento para cima nem para baixo, conclui-se que o 
empuxo é igual ao peso do navio; como ele está em equilíbrio, os pontos de 
aplicação destas forças, isto é, o CG e o CC, estão situados na mesma vertical.  

1.3.2. Princípio de Arquimedes – “Um corpo total ou parcialmente 
mergulhado num fluido é submetido à ação de uma força de intensidade 
igual ao peso do volume do fluido deslocado pelo corpo, de direção 
vertical, do sentido de baixo para cima, e aplicada no centro de empuxo 
(CC)". 

 

Consideremos um navio flutuando livremente e em repouso em águas tranquilas. 
Vimos, no item anterior, como se exercem as pressões da água sobre a superfície 
imersa do casco. 

Suponhamos agora que o navio foi retirado da água e deixou uma cavidade, 
como se pudéssemos por um momento aguentar as pressões da água e mantê-la 
no mesmo nível. Enchemos esta cavidade, que representa o volume do líquido 
deslocado pelo navio, com água da mesma densidade; esta água será equilibrada 
pela pressão da que a circunda, exatamente como o foi o casco e como qualquer 
outra porção da massa líquida; as componentes horizontais das pressões 
equilibram-se e as componentes verticais sustentam o peso em cada ponto.  

EMPUXO =	Peso do volume do fluido deslocado pelo corpo	
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Portanto, a força resultante das pressões da água, isto é, o empuxo, é igual ao 
peso do navio e de tudo nele contido. Desta forma, o produto do volume de água 
deslocado pelo navio, vezes a densidade da água onde ele flutua (V.ρ) chama-se 
Deslocamento do navio e é igual ao peso total do navio. 

1.3.3. Flutuabilidade - É a propriedade de um corpo permanecer na 
superfície da água, depende da igualdade entre o peso do corpo e o 
empuxo do líquido. Como, no nosso caso, o líquido é sempre a água, a 
flutuabilidade varia principalmente com o peso específico do corpo, isto 
é, o seu peso por unidade de volume.  

As madeiras leves têm um peso específico menor que o da água; um pedaço de 
madeira leve flutua sempre. O ferro, por exemplo, tem um peso específico maior 
que o da água e por isto um pedaço de ferro maciço não pode flutuar. É tornando 
oco um material que se diminui enormemente o seu peso por unidade de volume 
e, portanto, aumenta-se a flutuabilidade. É possível assim a construção de navios 
feitos com materiais mais pesados que a água, como o ferro e o aço. 
 

1.4. Peso específico x Densidade  

Em termos acadêmicos, peso específico (γ) é definido como o peso por unidade 
de volume, medido em N/m³ no sistema internacional de unidades. É calculado 
multiplicando-se a massa específica = densidade (ρ) do material, em kg/m³, pela 
aceleração da gravidade (g) em m/s². 

(γ) = (ρ) x (g)  
 

1.5. Força (W) x Massa (Δ) 

A palavra peso é comumente usado no lugar do conceito de massa, porém em 
termos mais acadêmicos, massa e peso são diferentes. O peso é encontrado 
através da multiplicação da massa pela aceleração da gravidade local.  

Com o propósito de evitar qualquer confusão entre força e massa, cabe salientar 
que de uma forma geral, toda carga colocada num navio tem peso (m.g), todavia 
no processo de arqueação de carga, sua quantidade é calculada pelo equilíbrio 
da flutuação do navio que está fundamentado no Princípio de Arquimedes, ver 
Capítulo 10, onde o peso do volume de água deslocada por um navio é igual ao 
peso do navio e de tudo que ele contém na condição de flutuação. 

Com base neste princípio temos:  

A resultante do peso do navio e tudo que nele está contido (W), age verticalmente 
de cima para baixo e a resultante da força de empuxo (E), ver Capítulo 10, que 
equilibra o navio, age de baixo para cima, então temos: 

W = E, onde:  

W = massa (Δ) x aceleração da gravidade (g), ou seja: WWW   ===   (((ΔΔΔ)))   xxx   (((ggg))); 
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E= Volume deslocado (V) x peso específico do fluido onde o navio flutua, então: 

E = V x g x densidade (ρ), ou seja: EEE   ===   VVV...ggg...ρρρ 

Como W = E, temos: W = (Δ.g) = E = (V.g.ρ), ou (Δ.g) = (V.g.ρ) 

simplificando temos: (Δ.g) = (V.g.ρ), ou:  

 

 

 

Figura ilustrativa demonstrando que o Empuxo = Deslocamento 

 

Desta forma, pelo processo de arqueação de cargas de um navio, as 
quantidades carregadas ou descarregadas, são determinadas em quilogramas 
do sistema internacional de unidades ou seus múltiplos, podendo ser 
transformadas para unidades do sistema inglês.	

Δ = V.ρ	
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2. NOMENCLATURA DOS NAVIOS 

2.1. Casco 

É o corpo do navio sem mastreação, ou aparelhos acessórios, ou qualquer outro 
arranjo. Normalmente, o casco não possui uma forma geométrica definida, e a 
principal característica de sua forma é ter um plano de simetria (plano diametral) 
que se imagina passar pelo eixo da quilha.  

Da forma adequada do casco dependem as qualidades náuticas de um navio: 
resistência mínima à propulsão, mobilidade e estabilidade de plataforma. 

2.2. Proa (Pr) 

É a extremidade anterior do navio no sentido de sua marcha normal. Quase 
sempre tem a forma exterior adequada para mais facilmente fender o mar. 

2.1. Popa (Pp) 

É a extremidade posterior do navio. Quase sempre, tem a forma exterior 
adequada para facilitar a passagem dos filetes líquidos que vão encher o vazio 
produzido pelo navio em seu movimento, a fim de tornar mais eficiente a ação do 
leme e do hélice.  

2.3. Bordos 

São as duas partes simétricas em que o casco é dividido pelo plano diametral. 
Boreste (BE) é a parte à direita e bombordo (BB) é a parte à esquerda, supondo-
se o observador situado no plano diametral e olhando para a proa. Em Portugal 
se diz estibordo, em vez de boreste. 

2.4. Meia-nau (MN) 

Parte do casco compreendida entre a proa e a popa. As palavras proa, popa e 
meia-nau não definem uma parte determinada do casco, e sim uma região cujo 
tamanho é indefinido. Em seu significado original, o termo meia-nau referia-se à 
parte do casco próxima do plano diametral, isto é, equidistante dos lados do 
navio. 

2.5. Obras vivas (OV) e carena 

Parte do casco abaixo do plano de flutuação em plena carga, isto é, a parte que 
fica total ou quase totalmente imersa. Carena é um termo empregado muitas 
vezes em lugar de obras vivas, mas significa com mais propriedade o invólucro do 
casco nas obras vivas. 

2.6. Obras mortas (OM) 

Parte do casco que fica acima do plano de flutuação em plena carga e que está 
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sempre emersa. 

2.7. Linha-d’água (LA) 

É uma faixa pintada com tinta especial no casco dos navios, de proa a popa; sua 
aresta inferior é a linha de flutuação leve. Normalmente só é usada nos navios de 
guerra. Linha-d’água, em arquitetura naval, tem outra significação. 

2.8. Roda de Proa 

É a linha que o plano diametral traça na proa, desde a extremidade de vante da 
coberta ou convés principal, até a linha da quilha. 

2.9. Cadaste 

É a linha que o plano diametral traça na popa desde o convés principal até a 
quilha. 

2.10. Quilha 

Peça disposta em todo o comprimento do casco no plano diametral e na parte 
mais baixa do navio. Constitui a “espinha dorsal” e é a parte mais importante do 
navio, qualquer que seja o seu tipo; nas docagens e nos encalhes, por exemplo, é 
a quilha que suporta os maiores esforços.  

2.11. Costado 

Invólucro do casco acima da linha-d’água. Em arquitetura naval, durante a 
construção do navio, quando ainda não está traçada a linha-d’água, costado é o 
revestimento do casco acima do bojo.  

2.12. Convés principal e Superestrutura 

O casco de um navio é dividido em pisos chamados conveses. Em geral as obras 
mortas são limitadas na última coberta contínua e resistente do navio chamada de 
convés principal (Main Deck). Todas as construções feitas acima do convés 
principal, tais como as que seguem, são chamadas superestrutura.  

2.1.1. Castelo de proa  

Superestrutura na parte extrema da proa, acompanhada de elevação da borda. 

2.1.2. Tombadilho 

Superestrutura na parte externa da popa de um navio, acompanhada de elevação 
da borda. 
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3. SUBDIVISÃO DO CASCO DOS NAVIOS 

São muitas as subdivisões do casco de um navio, todavia neste trabalho a 
denominação fica limitada às que são indispensáveis ao conhecimento do 
arqueador para fazer uma arqueação. 

3.1. Duplo-fundo (DF) 

Estrutura do fundo de alguns navios de aço, constituída pelo forro exterior do 
fundo e por um segundo forro (forro interior do fundo), colocado sobre a parte 
interna das cavernas. 

O duplo-fundo é subdividido em compartimentos estanques que podem ser 
utilizados para tanques de lastro, de água potável, de água de alimentação de 
reserva das caldeiras ou de óleo.  

Um duplo-fundo que não ocupa todo o comprimento do fundo da carena chama- 
se duplo-fundo parcial. 

3.2. Tanque  

Compartimento estanque reservado para água, ou qualquer outro líquido, ou para 
um gás. Pode ser constituído por uma subdivisão da estrutura do casco, como os 
tanques do duplo-fundo, tanques de lastro etc., ou ser independente da estrutura 
e instalado em suportes especiais.  

3.3. Tanques de óleo  

Os tanques de óleo são ligados à atmosfera por meio de tubos chamados 
suspiros, que partem do teto. Esses tubos permitem a saída de gases quando os 
tanques estão sendo cheios, e por eles entra o ar quando os tanques estão se 
esvaziando. Geralmente os tanques de óleo são denominados de acordo com o 
uso, como por exemplo:  

a. Tanques de combustível – são os espaços permanentemente destinados 
ao transporte de combustível para uso do navio. Num navio cargueiro 
podem ser chamados tanques permanentes: são excluídos do cálculo da 
capacidade do navio, mas o peso que o espaço acomodará é incluído no 
expoente de carga (total deadweight);  

b. Tanques de reserva – são os espaços de um navio cargueiro que podem 
ser usados para o transporte de combustível ou de carga líquida. São 
incluídos no cálculo da capacidade cúbica do navio, e o peso que o espaço 
acomodará faz parte do expoente de carga; 

c. Tanques de verão – num navio-tanque, são os tanques nos quais se pode 
transportar óleo adicional nas zonas tropicais, onde os regulamentos da 
borda-livre permitem maior calado ao navio, ou quando a carga é um óleo 
leve. São tanques laterais (de um lado e de outro do túnel de expansão) 
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situados imediatamente acima dos tanques principais. Podem ser utilizados 
para o transporte de óleo diesel para uso do navio. 

3.4. Tanques fundos  

Tanques que se estendem nos navios cargueiros, do fundo do casco ou do teto 
do duplo-fundo, até o convés mais baixo, ou um pouco acima deste. São 
colocados em qualquer das extremidades do compartimento de máquinas e 
caldeiras, ou em ambas, conforme o tipo do navio, e estendem-se de um bordo a 
outro, em geral. O objetivo é permitir um lastro líquido adicional sem abaixar muito 
o centro de gravidade do navio, em alguns cargueiros cuja forma não permite 
acondicionar nos duplos-fundos a quantidade necessária de água de lastro. No 
teto há uma escotilha especial de modo que, eventualmente, o tanque pode 
receber carga seca. 

3.5. Cóferdã 

Espaço de segurança, espaço vazio ou espaço de ar – Espaço entre duas 
anteparas transversais próximas uma da outra, que tem por fim servir como 
isolante entre um tanque de óleo e um tanque de água, um compartimento de 
máquinas ou de caldeiras etc. É também o espaço estanque disposto 
lateralmente junto aos costados dos encouraçados e cruzadores, a fim de limitar 
ao mínimo possível o volume alagado por um veio d’água; neste caso pode ser 
cheio de substâncias leves e fáceis de encharcar, e, então, não deve ser 
chamado espaço de ar. Em alguns navios este último espaço é denominado 
contramina.  

Figura ilustrativa dos acessório de proa de um navio 
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4. ACESSÓRIOS DO NAVIO 

São muitos os acessórios de um navio, seja na carena, no costado, na borda, no 
casco ou no convés, todavia neste trabalho a denominação dos acessórios fica 
limitada às que são indispensáveis ao conhecimento do arqueador para fazer uma 
arqueação. 

4.1. Portaló 

Abertura feita na borda, ou passagem nas balaustradas, ou, ainda, aberturas nos 
costados dos navios mercantes de grande porte, por onde o pessoal entra e sai 
do navio, ou por onde passa a carga leve. Há um portaló de BB e um portaló de 
BE, sendo o último considerado o portaló de honra nos navios de guerra.  

4.2. Escada de portaló e escada de quebra-peito 

Acessórios do navio que podem ser utilizados pelo arqueador para a leitura dos 
calados. 

4.3. Leme  

Aparelho destinado ao governo de uma embarcação.  

 

Figura ilustrativa com os acessórios de proa de um navio 
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5. CLASSIFICAÇÃO DOS NAVIOS 

5.1. Competência 

Oficialmente os navios são classificados pelas sociedades classificadoras, tais 
como, mas não se limitando a: ABS – American Bureau of Shipping LR - Lloyd’s 
Register; Nippon Kaiji Kyokai ou o Bureau Veritas, que emitem os certificados de 
conformidade que garantem às seguradoras e autoridades portuárias que o 
navio se encontra dentro dos padrões exigidos para o tipo de navegação, carga a 
transportar e a tripulação é qualificada.	

5.2. Fins a que se destinam 

Também é frequente classificar os navios para os fins a que se destinam, tais 
como comercial, militar, esportivo, científico, etc. Os navios de fins comerciais, 
navios mercantes, são classificados pelo tipo de carga que transportam, por 
exemplo:  

Cargueiro regular, construído para linha regular de navegação entre dois portos, 
podem transportar carga geral ou carga frigorífica; 

Cargueiro a frete, não tem itinerário estabelecido, destina-se a qualquer porto que 
tenha carga a embarcar. 

Porta-contentores, construído especificamente para transportar carga 
acondicionada em contentores (container), padronizados em (8 x 8 x 20) ou (8 x 8 
x 40) pés;  

Ro/Ro, navios de carga modular rolante, transportadores de veículos sobre rodas. 
Graneleiro, destinado a transporte de carga seca e a granel; 
Petroleiro, navio tanque destinado a granel de petróleo e seus derivados. 
Navio de carga líquida, destinado a transporte de gás liquefeito (propano, butano, 
gás natural, amônia, etc.). 
Navio de passageiros, navio de pesca, navio de pesquisa, etc. 
Existem outras classificações para navios, que não serão abordadas neste 
trabalho, cujo propósito é a arqueação de carga de navios mercantes.   
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6. GEOMETRIA DOS NAVIOS 

6.1. Plano diametral ou plano longitudinal 

É o plano vertical que passa pela quilha e divide o navio em bombordo BB (port 
side) e Boreste BE (starboard side). 

6.2. Plano de flutuação 

É o plano da superfície da água onde o navio flutua. 
6.3. Plano transversal  

É um plano vertical, perpendicular ao plano diametral e ao plano de flutuação. 
6.4. Linha de flutuação (LF) 

Ou simplesmente flutuação, é a interseção da superfície da água com o contorno 
exterior do navio. A flutuação correspondente ao navio completamente carregado 
denomina-se flutuação carregada, ou flutuação em plena carga. A flutuação 
que corresponde ao navio completamente vazio chama-se flutuação leve. A 
flutuação que corresponde ao navio no deslocamento normal chama-se flutuação 
normal. 

6.5. Flutuações direitas ou retas 

Quando o navio não está inclinado, as flutuações em que poderá ficar são 
paralelas entre si e chamam-se de flutuações direitas ou flutuações retas. O termo 
flutuação, quando não se indica o contrário, é sempre referido à flutuação direita e 
carregada.  

6.6. Flutuações isocarenas  

Quando dois planos de flutuação limitam volumes iguais de água deslocada, diz-
se que as flutuações são isocarenas. Por exemplo, as flutuações são sempre 
isocarenas quando o navio se inclina lateralmente: a parte que emergiu em um 
dos bordos é igual à parte que imergiu no outro, e a porção imersa da carena 
modificou-se em forma, mas não em volume. 

6.7. Linha d’água projetada ou flutuação de projeto (LAP)  

É a principal linha de flutuação que o construtor estabelece no desenho de linhas 
do navio. Nos navios mercantes, corresponde à flutuação em plena carga. Nos 
navios de guerra, refere-se à flutuação normal. A LAP pode, entretanto, não 
coincidir com estas linhas de flutuação devido à distribuição de pesos durante a 
construção. 

6.8. Zona de flutuação 

É a parte das obras vivas compreendida entre a flutuação carregada e a flutuação 
leve, e assinalada na carena dos navios de guerra pela pintura da linha d’água. O 
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deslocamento da zona de flutuação indica, em peso, a capacidade total de carga 
do navio. 

6.9. Área de flutuação 

É a área limitada por uma linha de flutuação. 

6.10. Volume da forma moldada 

É o volume da parte submersa do navio e é igual ao volume da água por ele 
deslocada.  

6.11. Volume da carena 

É o volume da parte submersa do navio e é igual ao volume da água por ele 
deslocada. Este volume é, às vezes, chamado simplesmente carena, pois, nos 
cálculos, não há possibilidade de confusão com a parte do casco que tem este 
nome.  

Para embarcações de aço, o volume da carena é calculado pelo volume do 
deslocamento moldado mais o do forro exterior e dos apêndices, tais como a 
parte saliente da quilha, o leme, o hélice, os pés-de-galinha dos eixos, as bolinas 
etc. O volume da carena é o que se emprega para o cálculo dos 
deslocamentos dos navios.  

6.12. Seção a meia-nau 

É a seção transversal que divide o comprimento entre perpendiculares em duas 
partes iguais. É representada pelo símbolo ⊗.    

6.13. Seção transversal - seção mestra 

Chama-se seção transversal qualquer seção determinada no casco de uma 
embarcação por um plano transversal. A maior das seções transversais chama-se 
seção mestra. A seção mestra é situada em coincidência com a seção a meia-
nau, ou muito próximo desta, na maioria dos navios modernos, qualquer que seja 
o seu tipo.  

Em muitos navios modernos, e particularmente nos navios cargueiros, certo 
comprimento da região central do casco é constituído por seções iguais à seção 
mestra numa distância apreciável, quer para vante, quer para ré da seção a meia-
nau; diz-se então que estes navios têm formas cheias. Nos navios que têm 
formas finas, a forma das seções transversais varia muito em todo o comprimento 
do navio avante e a ré da seção mestra.  

6.14. Centro de gravidade de um navio (CG)  

O centro de gravidade (ponto G, fig.1.j) é importante para os cálculos de 
flutuabilidade e de estabilidade, porque o peso do navio pode ser considerado 



	 14	
	
	 	
	

como uma força nele concentrada.  

	 
Fig.1.j (Centro de gravidade, centro de carena e metacentro transversal) 

Como, em um navio, os pesos são usualmente distribuídos por igual de um lado e 
do outro do plano diametral, o CG está, em geral, neste plano. Nos navios de 
forma usual, o CG é situado no plano da seção a meia-nau, ou muito próximo 
dele. A posição vertical do CG varia muito de acordo com o projeto de cada navio.  

Conforme sua definição em mecânica, o centro de gravidade é o ponto de 
aplicação da resultante de todos os pesos de bordo, e a soma dos momentos de 
todos os pesos em relação a qualquer eixo que passe por ele é igual a zero.  

A posição do CG se altera com a distribuição de carga, nos tanques, nos porões, 
no convés, etc.  

6.15. Centro de carena, de empuxo ou de volume (CC) 

É o centro de gravidade do volume da água deslocada (ponto C, fig. 1.j) e é o 
ponto de aplicação da força chamada empuxo. É contido no plano diametral, se o 
navio estiver aprumado na direção longitudinal, sua posição depende da forma da 
carena, não estando muito afastada da seção a meia-nau nos navios de forma 
usual. Está sempre abaixo da linha-d’água.  

Nos navios de superfície, o centro da carena está quase sempre abaixo do centro 
de gravidade do navio, pois há pesos que estão colocados acima da linha de 
flutuação, mas nenhuma parte do volume imerso poderá estar acima desta linha.  

A determinação da posição do centro de carena é de grande importância para a 
distribuição dos pesos a bordo, pois o CG do navio deve estar na vertical do CC e 
a uma distância para cima não muito grande; sem estes requisitos o navio não 
ficaria aprumado, nem teria o necessário equilíbrio estável.  
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6.16. Centro de flutuação (CF)  

É o centro de gravidade da área de flutuação, para uma determinada flutuação do 
navio.  

6.17. Reserva de flutuabilidade 

É o volume da parte do navio acima da superfície da água e que pode ser tornada 
estanque. Na maioria dos navios, é o volume compreendido entre a flutuação e o 
convés principal, mas em alguns refere-se também às superestruturas como o 
castelo e o tombadilho, que podem ser estanques.  

A reserva de flutuabilidade exprime-se em percentagem do volume deslocado 
pelo navio; uma vez que é expressa em percentagem, a reserva de flutuabilidade 
pode também referir-se ao deslocamento, em vez de referir-se ao volume.  

Para um navio imergir completamente é necessário carregá-lo com o peso 
correspondente a uma quantidade de água que ocupe um volume igual à reserva 
de flutuabilidade. Isto significa que a reserva de flutuabilidade é a flutuabilidade 
em potencial que cada navio possui; a soma do empuxo e da reserva de 
flutuabilidade é o poder de flutuabilidade total de um navio.  

A reserva de flutuabilidade é função da borda-livre, que definiremos a seguir. É 
importante para os navios em caso de avaria, pois quanto menor for, será o navio 
menos capaz de suportar um acidente no mar.  

6.18. Borda-livre (BL) 

É a distância vertical da superfície da água ao pavimento principal (geralmente o 
convés), medida em qualquer ponto do comprimento do navio no costado.  

Nos navios mercantes, a borda-livre mínima é marcada no costado para 
determinar a reserva de flutuabilidade necessária.  

Assim como há mais de uma Reserva de Flutuabilidade, há mais de uma BL:  

a. Borda Livre Mínima de Segurança (BLM) – estipulada em Certificado e 
objeto de Convenção Internacional;  

b. Borda Livre Atual – a que o navio possua no momento.  

A expressão borda-livre, sem outra qualificação, em navio mercante, refere-se à 
borda-livre mínima, isto é, à medida a meia-nau e a partir da flutuação em plena 
carga. 

6.1.1. Borda Livre Mínima de Segurança (BLM)  

Instituída em 1876 devido à sucessão de acidentes ocasionados por 
carregamento excessivos. Proposta por Lord Plimsoll por cujo nome o disco 
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marcado no costado é até hoje conhecido. (Disco de Plimsoll).  

Rege-se por uma Convenção Internacional de Linhas de Carga.  

Por ela, os navios são obrigados a ostentar, cravada no costado, uma marcação 
(Disco de Plimsoll) e exibir o Certificado Internacional de Linhas de Carga (ou de 
Borda Livre), emitido segundo modelos e normas fixados pela Convenção.  

6.1.2. Marcação das Bordas Livre Mínimas de Segurança (BLM)  

O Objetivo principal do estabelecimento das BLM é a SEGURANÇA, dotando os 
navios de uma reserva de flutuabilidade. Esta varia nas diferentes regiões e com 
as diferentes estações climáticas. Em água doce permite-se que seja menor não 
só porque a menor densidade ocasiona maior imersão para um mesmo 
deslocamento como, também, porque os locais de água doce são mais abrigados.  

 

6.1.3. Disco de Plimsoll  

O Disco de Plimsoll contém as seguintes marcas:  

a. MARCA DO CONVÉS DE BL  

Linhas horizontais cravada a meia-nau, em ambos os bordos; limbos superior 
coincidindo com a superfície do convés de BL – medidas 300mm de comprimento 
x 25mm de espessura.  

b. DISCO DE PLIMSOLL PROPRIAMENTE DITO  

Anel cravado a Meio Navio com diâmetro de 300mm e espessura de 25mm – 
deve ser interceptado por uma Marca horizontal medindo 450mm x 25mm, o 
Limbo Superior desta marca passando pelo Centro do Disco.  

c. LINHAS DE CARGA  

São Marcas horizontais medindo: 230mm x 25mm e devem ser cravadas 
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perpendicularmente a outra Marca Vertical cravada a 540mm avante do Disco 
Plimsoll e tendo 25mm de espessura;  

Segue um exemplo real do disco de Plimsoll, sem a IAN e a tabela do mesmo 
navio com as informações ordinárias determinadas para a BL. As letras BV 
indicam o nome da certificadora, no caso Bureau Veritas. 

 

 

 

 

6.19.  Metacentro transversal (M) 

Quando um navio está aprumado, seu plano diametral é vertical e o centro de 
carena C é contido neste plano. Mas se ele tomar uma inclinação, o centro de 
carena afasta-se deste plano, pois a forma do volume imerso é modificada. Na 
fig.1.j foi dada uma inclinação transversal ao navio, e a forma do volume imerso 
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que era LOFKL passou a ser L1 OF1 KL1. O centro de carena moveu-se de C 
para C1. A linha de ação do empuxo, com o navio inclinado, intercepta a linha de 
empuxo quando o navio estava aprumado, num ponto M. As diversas posições do 
centro de carena que correspondem às diferentes inclinações determinam uma 
curva; o centro de curvatura para uma inclinação infinitamente pequena do navio 
é chamado metacentro, ou, neste caso, metacentro transversal, e coincide com o 
ponto M.  

Assim, pode-se definir o metacentro como sendo o ponto de encontro da linha 
vertical passando pelo centro de flutuação quando o navio está na posição direita, 
com a linha vertical que passa pelo CF quando o navio está inclinado de qualquer 
ângulo. O metacentro deve estar acima do centro de gravidade para haver 
equilíbrio estável.  

Para um ângulo de inclinação, como o da (fig. 1.j), a posição do metacentro não é 
a mesma que para uma inclinação infinitesimal. Entretanto, quando o ângulo de 
inclinação se aproxima de zero, a posição limite do metacentro torna-se um ponto 
fixo, que é chamado metacentro inicial. Em geral, e a não ser que seja dito o 
contrário, a palavra metacentro refere-se ao metacentro inicial, pois na prática se 
considera invariável este ponto para inclinação até 10 graus nos navios de forma 
usual.  

Da (fig. 1.j) podemos estabelecer as seguintes relações:  

GZ –> braço de endireitamento; 
GM–> altura metacêntrica; 
q –> ângulo de inclinação; 
ME –> momento de endireitamento; 
W –> deslocamento do navio;  
GZ =GM sen q; 
ME = W.GZ  
Podemos também concluir da figura que, se M estiver abaixo de G, teremos um 
momento de emborcamento.  

6.20.  Metacentro longitudinal (M’) 

Se dermos uma inclinação longitudinal pequena, como se vê na figura, obteremos 
um ponto M’ chamado metacentro longitudinal, em tudo semelhante ao que foi 
definido no item anterior.  

6.21. Raio metacêntrico transversal 

É a distância MC entre o metacentro transversal M e o centro da carena C.  

6.22. Raio metacêntrico longitudinal 

É a distância M’C entre o metacentro longitudinal M’ e o centro de carena C.  
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6.23. Altura metacêntrica (fig.1.j) 

É a distância entre o centro de gravidade G do navio e o metacentro M; mais 
corretamente, na (fig.1.j), a distância GM refere-se à altura metacêntrica 
transversal.  



	 20	
	
	 	
	

7.  DIMENSÕES LINEARES DOS NAVIOS 

7.1. Desenho de linhas 

Ao projetar um navio, o construtor naval traça o desenho de linhas ou plano de 
construção que é a representação da forma e dimensões do casco por projeções 
de certas linhas em três planos ortogonais de referência.  

7.2. Planos de referência 

São os três planos ortogonais em que são projetadas as linhas de interceptação 
da superfície do casco por uma série de planos paralelos a um deles; são os 
seguintes os planos de referência do desenho de linhas:  

a. Plano da base moldada – É o plano horizontal tangente à parte inferior da 
superfície moldada. É a origem para todas as distâncias verticais, que se 
chamam alturas.  

b. Plano diametral – É o plano vertical longitudinal de simetria do casco. É a 
origem para todas as distâncias transversais horizontais que se chamam 
afastamentos, ou meias-larguras, ou ainda meias-ordenadas.  

c. Plano de meia-nau – É o plano vertical transversal a meio comprimento do 
navio.  

7.3. Perpendiculares (PP) 

As perpendiculares são duas retas normais à linha-d’água projetada, contidas no 
plano diametral e traçadas em dois pontos especiais, na proa e na popa, no 
desenho de linhas do navio; são as Perpendiculares de vante (PP-AV) e de ré 
(PP-AR).  

7.3.1. Perpendicular avante (PP-AV), ou Foreward Perpendicular 

É a vertical tirada no ponto de interseção da linha-d’água projetada com o 
contorno da roda de proa. 

7.3.2. Perpendicular a ré (PP-AR), ou (After Perpendicular) 

É traçada de modo variável conforme o país de construção do navio.  

a. Nas Marinhas brasileira e americana, a PP-AR é a vertical tirada no ponto 
de interseção da linha-d’água projetada com o contorno da popa.  

b. Nas Marinhas inglesa e italiana: (1) nos navios mercantes em geral, e em 
qualquer navio que possua um cadaste bem definido, a PP-AR é a vertical 
traçada no ponto de encontro da linha-d’água projetada com a face externa 
da porção reta do cadaste ou com o eixo do leme.  

7.3.3. Perpendicular a meia-nau MD.P (Mid Perpendicular) 
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Linha imaginária vertical que passa bem no meio das perpendiculares de vante e 
de Ré, ou seja, que passa na seção de meia-nau onde está o símbolo ⊗. 

7.4. Comprimento entre perpendiculares (CEP) 

Também conhecido como (LBP ou LPP), do inglês “lenght between perpendicular” 
– É a distância entre as perpendiculares de vante e de ré. De acordo com estas 
definições, o comprimento entre PP é o comprimento medido pelo construtor 
naval, ao projetar o navio e ao traçar o desenho de linhas.  

7.5. Comprimento de roda a roda e comprimento total, LOA do inglês 
“Lenght Over All”  

É a distância medida, paralelamente à linha-d’água projetada, entre os pontos 
mais salientes da roda de proa e do cadaste, nas partes imersas ou emersas.  

Algumas vezes este comprimento toma uma significação particular, e refere- se 
ao comprimento máximo do navio, ou às dimensões necessárias para o conter 
num cais ou num dique seco e deve então incluir as peças da estrutura acima 
referidas.  

7.6. Boca 

É a largura da seção transversal a que se referir; a palavra boca, sem referência à 
seção em que foi tomada, significa a maior largura do casco. Meia-boca é a 
metade da boca. .  

7.7. Boca máxima 

É a maior largura do casco medida entre as superfícies externas do forro exterior, 
da couraça ou do verdugo. Nos navios de forro exterior em trincado, para os 
cálculos da superfície da carena e do deslocamento, a boca máxima é medida a 
partir da superfície que passa a meio do forro exterior.  

7.8. Pontal 

Pontal moldado, ou simplesmente pontal é a distância vertical medida sobre o 
plano diametral e a meia-nau, entre a linha reta do vau do convés principal e a 
linha da base moldada.  

O pontal pode ainda ser referido a outro pavimento, mas neste caso toma o nome 
de acordo com o local medido: pontal da primeira coberta, pontal da segunda 
coberta etc.  
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8. CALADO DOS NAVIOS 

8.1. Calado 

É a distância vertical entre a superfície da água e a parte mais baixa do navio 
naquele ponto. Neste trabalho, calado, Draft ou Draught será representado pela 
letra (T). 

Em cada flutuação podemos ter o calado de vante, forward draft (FT), de ré, after 
draft (AT) e a meia-nau, midship draft (⊗T). O calado a meia-nau é o medido na 
seção a meia-nau, isto é, a meio comprimento entre perpendiculares; ele nem 
sempre corresponde ao calado médio, que é a média aritmética dos calados 
medidos sobre as perpendiculares de vante e de ré.  

Quando não há diferença nos calados FT e AT, isto é, o navio está com a quilha 
paralela ao plano de flutuação, diz-se que está em quilha paralela (Even Keel). 
Quando há diferença nos calados, diz-se que o navio tem Trim. Os navios são 
construídos, na maioria das vezes, para terem quilha paralela na flutuação 
correspondente à linha-d’água projetada.  

8.2. Calado moldado 

No desenho de linhas, e algumas vezes nas curvas hidrostáticas do navio, o 
calado é referido à linha da base moldada.  

O calado referido à linha da base moldada chama-se calado moldado, ou, 
algumas vezes, calado para o deslocamento, pois é utilizado para cálculo dos 
deslocamentos. Esta medida interessa particularmente ao construtor naval, ou a 
quem consulta as curvas hidrostáticas do navio.  

Em geral, nos navios modernos de quilha chata, a diferença entre o calado 
moldado e o calado na quilha é muito pequena. Nas embarcações de quilha 
maciça, entretanto, esta diferença não é desprezível.  

8.3. Escala de calado 

Em todos os navios, a boreste e a bombordo, a vante, a ré e a meia-nau, são 
escritas nos costados as escalas numéricas para a leitura dos calados.  

O zero de todas as escalas é referido à linha do fundo da quilha, ou à linha que 
passa pelos pontos mais baixos do casco (leme, pé do cadaste, pá do hélice etc.), 
sendo esta linha prolongada horizontalmente até sua interseção com as partes 
inferiores de cada perpendicular nas extremidades do navio.  

A graduação das escalas pode ser em decímetros, com algarismos da altura de 
um decímetro (às vezes em navios pequenos, 1/2 decímetro) ou em pés ingleses, 
com algarismos da altura de um pé (nos navios pequenos, 1/2 pé, isto é, seis 
polegadas).  

Com os algarismos de altura de um decímetro ou de um pé, são escritos na 
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escala somente os números pares de decímetros ou de pés, e o intervalo entre os 
números é igual, respectivamente, a um decímetro ou a um pé. Cada número 
indica sempre o calado que se tem quando a superfície da água está rasando o 
seu limbo inferior; por consequência, quando o nível da água estiver no limbo 
superior de um número, deve-se acrescentar uma unidade, e as frações da 
unidade serão estimadas a olho. Por exemplo, na figura a seguir, quando a 
superfície da água estiver rasando o limbo inferior do número 56, o calado será 
5,60 metros, e quando estiver na altura do limbo superior do número 58, o calado 
será 5,90 metros.  

 

Se os algarismos tiverem a altura de meio decímetro (cinco centímetros) ou meio 
pé (seis polegadas), escrever-se-ão todos os números inteiros de decímetros ou 
de pés. Neste caso, se o nível da água estiver rasando o limbo superior de um 
número, será necessário acrescentar apenas meio decímetro ou meio pé para ler 
o calado.  

Em todos os países, de modo geral, as escalas são escritas em algarismos 
arábicos; entretanto, muitos navios adotam a escala em decímetros escrita em 
algarismos arábicos em um dos bordos (BE), e a escala em pés escrita em 
algarismos romanos no outro bordo.  

A altura dos algarismos, a que nos referimos acima, é a de sua projeção num 
plano vertical, a qual nem sempre coincide com a altura do algarismo inscrito no 
costado, por ser este muitas vezes côncavo nas extremidades do casco. Os 
algarismos são entalhados na superfície das chapas ou fundidos em metal, sendo 
neste caso presos ao costado por meio de parafusos; eles são pintados de cor 
branca ou preta conforme a pintura do casco seja escura ou clara, para melhor 
visibilidade. 

8.4. Posicionamento das marcas dos calados 

Em geral, as escalas não são escritas no navio exatamente no lugar das 
perpendiculares, mas nos pontos em que a quilha encontra os contornos da roda 
de proa e do cadaste. Em alguns casos a marca dos calados também não 
coincide com a linha de centro de meia-nau, razão pela qual as correções 
demonstradas mais adiante, são necessárias. Com o propósito de enfatizar a 
importância do posicionamento das marcas do calado no casco do navio 
apresentamos a seguir a seção longitudinal de um navio com Trim, derrabado, 
para demonstrar a necessidade das correções. 
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8.5. Leitura de calados 

A leitura dos calados deve ser efetuada em ambos os bordos Bombordo - BB, 
(Portside) e Boreste - BE, (Starboard side), a vante, a meia-nau e a ré. Para os 
fins de arqueação adota-se a médias das leituras de BB e BE.  

A leitura dos calados do navio flutuando em águas calmas, sem ondas e em 
locais sem interferência de ventos é fácil, pois a linha d’água é bem definida no 
casco, uma vez que o traço da água sobre o algarismo é estável. 

Estas condições são encontradas somente em diques, em lagos com pouco 
vento, em rios com pouca correnteza, em canais e certas enseadas e baias. Mas 
na maioria das vezes as águas não são tranquilas e as linhas d’águas ficam 
alterando em função das ondas. O navio, por sua vez, também oscila pelo efeito 
do vento, então a linha d’água sobe e desce no casco.  Nestes casos, temos 
linhas máximas e linhas mínimas, como as variações não são iguais, temos várias 
máximas e várias mínimas. A média aritmética dessas máximas e mínimas será o 
calado real ou o mais próximo dele.  

As ondas são superficiais e não atuam até o fundo do mar, decrescem de 
intensidade a medida que aumenta a profundidade. Assim, em um navio leve, ou 
seja sem carga e sem lastro, por estar com pouco calado, ele acompanha o 
movimento das ondas, mas não na mesma amplitude e nem no mesmo momento, 
devido ao seu peso cuja inércia retarda e diminui esse movimento, por isto o 
navio sobe e desce dentro d’água. Daí a variação das linhas d’águas serem 
irregulares e a necessidade da leitura dos calados durante certo período tirando-
se a média das máximas e das mínimas, tantas vezes quanto acharmos 
necessário até que uma média geral das médias nos diga o calado real. 

Há um momento em que o movimento do navio se iguala ao movimento das 
ondas e tem-se então a impressão de que as ondas e o navio pararam e é 
quando se nota a linha d’água estacionária. Essa parada dá-se geralmente na 
linha d’água verdadeira e é a confirmação das médias obtidas. 
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Quando o navio está carregado, portanto com bastante calado,  a sua oscilação é 
menor e quase não acompanha o movimento das ondas. A leitura torna-se mais 
fácil, pois as máximas e as mínimas são mais regulares e mais semelhantes.  

Somente com a prática continuada o arqueador pode tornar-se hábil na leitura de 
calados.  

Quando a leitura dos calados é feita por mais de uma pessoa pode haver registro 
diferente, porém se ambos são experientes, os valores serão próximos. Neste 
caso, é interessante adotar-se a média dessas leituras. 

8.6. Calado médio 

Corresponde à media de BB e BE dos calados de vante e de ré  

Calado Médio = (FT + AT)/2 

8.7. Alquebramento e Tosamento  

Quando o navio tem Trim, teoricamente a média dos calados de vante e de ré, 
deveria ser igual ao calado de meia-nau, mas na prática isso nem sempre ocorre 
devido às deformações que o casco sofre quando submetido a esforços das 
cargas, em especial, quando mal distribuídas ou por avaria.  

Por isto, o calado de meia-nau (⊗T) poderá ser maior ou menor que o calado 
médio de vante e de ré. Se chamarmos a flecha da deformação à meia-nau de 
(δ), temos: 

(δ) = (AT + FT)/2 - ⊗T 

A deformação devida aos excessos de peso nas extremidades, toma a forma 
côncava e diz-se que o navio está  alquebrado ou hogging e (δ) será (-). 

A deformação devida aos excessos de peso no centro, toma a forma convexa e 
diz-se que o navio está com tosamento ou contra-alquebrado ou sagging e (δ) 
será (+). 

Haverá pois a necessidade de uma segunda média, além do calado médio (média 
dos calados extremos, de vante e de ré) para a correção do tosamento ou 
alquebramento.  

A correção dos calados devido à flecha do tosamento ou alquebramento (δ) é 
definida pela Engenharia Naval que adota 0,75 (δ) para corrigir o calado médio. 

A correção será (+) ou (-) caso o navio esteja sagging ou hogging 
respectivamente. 

Desta forma, o calado médio com as correções devido ao sagging ou hogging, ou 
média das médias (MM), corresponde ao calado médio (+) ou (-) 0,75 (δ), que 
pode ser calculado pela fórmula que segue, onde: 
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FT, AT e ⊗T correspondem aos calados de vante, de ré e de meia-nau, corrigidos 
para as perpendiculares 

 

 
 
Figuras ilustrativas de: 
 

 

 

8.8. Coeficientes de forma ou coeficientes de carena 

Os coeficientes de carena exprimem a relação entre as diversas áreas e volumes 
da carena e as áreas e volumes das figuras planas ou sólidas circunscritas, têm 
grande utilidade para o projeto do navio, mas não são utilizados para os fins deste 
trabalho. O Cb, Coeficiente de bloco, está sendo citado somente porque aparece 
nas tabelas hidrostáticas dos navios utilizadas para o cálculo do deslocamento. 

 
Coeficiente de bloco (Cb) 

É a relação entre o volume deslocado, V e o volume do paralelepípedo que tem 
para arestas respectivamente L, B e C  

Cb = V/(LBC), onde: 

L = comprimento entre PPB; 
B = boca máxima da parte imersa; 
C = calado médio 

MM = (FT + AT + 6 x ⊗T) / 8	
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9. TRIM E BANDA – COMPASSAR E APRUMAR 

9.1. Trim 

É a inclinação para uma das extremidades; o navio está de proa, abicado ou tem 
Trim pela proa, quando estiver inclinado para vante (Trim by head). Estará 
apopado, derrabado, ou terá Trim pela popa, quando estiver inclinado para ré 
(Trim by the Stern). 

Trim é também a medida da inclinação, isto é, a diferença entre os calados AV e 
AR; é expresso em metros ou em pés ingleses. Geralmente as tabelas 
hidrostáticas de correção automática do deslocamento devida ao Trim, 
consideram (+) para a condição derrabado e (-) para a condição abicado.  

9.2. Banda ou adernamento, Listing no idioma inglês 

É a inclinação para um dos bordos; o navio pode estar adernado, ou ter banda 
para boreste ou para bombordo; a banda é medida em graus com um aparelho 
denominado inclinômetro. A banda pode ser calculada como segue: 

A banda toma o nome do bordo mais baixo (ou seja, o de maior calado).  

9.3. Compassar e Aprumar 

9.3.1. Compassar ou fazer o compasso de um navio 

É tirar o Trim, isto é, trazê-lo à posição de flutuação direita quando estiver 
inclinado no sentido longitudinal. Quando um navio não tem Trim, diz-se que está 
compassado, ou que está em quilha paralela, ou em águas parelhas.  

9.3.2. Aprumar, ou trazer a prumo um navio 

É tirar a banda, isto é, trazê-lo à posição de flutuação direita quando estiver 
inclinado no sentido transversal. Quando um navio não tem banda, diz-se que 
está aprumado.  

Quando um navio não tem banda nem Trim, diz-se que está em flutuação direita, 
Even keel no idioma inglês. 

Quando um navio tem Trim, é preferível que esteja apopado; um navio abicado é 
mais propenso a embarcar água pela proa, dispara os propulsores, e também é 
mais difícil de governar.  

9.4. Momento 

MTC: Do inglês, Moment to change the Trim one Centimeter. O MTC indica 
quantas toneladas são necessárias para alterar em 1 centímetro o Trim do navio. 

tg (Banda) = Diferença dos calados de meia-nau / Boca do navio 
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O referencial de aplicação desse peso é 1 metro avante ou a ré do LCF 
(Longitudinal Centre of Floatation).  

O MTC deve ser obtido nas curvas e ou tabelas hidrostáticas do navio. A 
utilização do MTC para a segunda correção do Trim está detalhada em 10.11 
deste.  

9.5. TPC/TPI  

Toneladas por centímetro de imersão e toneladas por polegada de imersão – É 
muitas vezes necessário conhecer quanto um navio, flutuando num calado 
determinado, imergirá (ou emergirá) devido ao embarque (ou desembarque) de 
peso. O cálculo é facilitado, se conhecermos o peso que deve ser adicionado ou 
retirado do navio a fim de aumentar ou diminuir uniformemente o calado de uma 
unidade. Este peso chama-se toneladas por centímetro quando representa o 
número de toneladas métricas necessárias para fazer variar o calado de um 
centímetro (tpc), ou toneladas por polegada (tpi), se indicar o número de 
toneladas inglesas necessárias para modificar de uma polegada o calado do 
navio.  

O (tpc) ou (tpi) é disponibilizado nas tabela hidrostática do navio e pode ser 
utilizado pelo arqueador para a determinação do deslocamento da média das 
médias dos calados, que é calculado com precisão, no mínimo centesimal. Por 
interpolação entre os deslocamentos disponibilizados na tabela ou mediante o uso 
do (tpc) ou (tpi) obtém-se o deslocamento exato.  

O (tpc) ou (tpi) também é usado nas fórmulas de correção dos deslocamento 
devido ao Trim. 

9.6. Balanço e Caturro 

O jogo do navio, quando considerado no sentido transversal, de um bordo a outro, 
chama-se balanço transversal ou, simplesmente, balanço (rolling).; quando no 
sentido de proa a popa chama-se arfagem ou caturro (pitching). 

9.7. Lastro 

Ballast no idioma inglês, lastrar – Lastrar ou fazer o lastro de um navio é colocar 
um certo peso no fundo do casco para aumentar a estabilidade ou para trazê-lo à 
posição de flutuação direita, melhorando as condições de navegabilidade.  

Lastro é o peso com que se lastra um navio. É comum os navios, e 
particularmente os petroleiros e mineraleiros, ou graneleiros, saírem leves de um 
porto, isto é, sem carga. Neste caso, em que se coloca bastante lastro a fim de 
torná-lo mais pesado, o seu expoente de carga consta quase que exclusivamente 
de lastro; diz-se então que o navio está em lastro.  

O lastro pode ser temporário ou permanente; o lastro permanente é constituído 
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por areia, concreto, sucata de ferro ou por linguados de ferro fundido ou chumbo; 
é usualmente empregado para corrigir a má distribuição de pesos na estrutura 
devido a erro de construção ou à modificação na espécie do serviço para o qual o 
navio foi construído.  

O lastro temporário é sempre líquido e é geralmente constituído pela água 
salgada, que é admitida ou descarregada por meio de bombas em tanques 
chamados tanques de lastro.  

Geralmente os navios têm um ou mais tanques de lastro AV e AR, para corrigir o 
Trim. Lateralmente alguns navios têm também tanques de lastro para corrigir a 
banda. Os compartimentos do duplo-fundo, distribuídos no sentido do 
comprimento e separados sempre em tanques a BE e tanques a BB, podem ser 
utilizados como tanques de lastro, corrigindo o Trim ou a banda.  
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10. DESLOCAMENTO  

10.1. Deslocamento ou Displacement 

É o peso da água deslocada por um navio flutuando em águas tranquilas. De 
acordo com o Princípio de Arquimedes, o deslocamento é igual ao peso do navio 
e tudo o que ele contém na condição em que estiver flutuando. 

Com base no principio de Arquimedes, W = E, e como já demonstrado 
anteriormente o Deslocamento é representado na unidade de massa, como: 

 

 

O deslocamento é expresso em toneladas de mil quilogramas nos países que 
adotam o sistema métrico decimal e de 1016 quilogramas nos países que adotam 
o sistema inglês de medidas. Conversão de unidades: 1MT = 0,98420653LT, ou 
1LT=1,0160469MT. 

Os navios são desenhados para terem um deslocamento previamente 
determinado, que no caso dos navios de guerra é o deslocamento correspondente 
à condição normal de flutuação. Isto não quer dizer que, ao terminar a construção, 
ele flutue exatamente na linha-d’água projetada, quando estiver na condição 
normal. Os pesos do casco e dos acessórios podem variar no curso da 
construção, tornando-se maiores ou menores que os estimados pelo construtor ao 
desenhar o navio. Muitas vezes navios da mesma classe, construídos em 
estaleiros diferentes, com os mesmos desenhos e especificações, diferem um 
pouco nos calados correspondentes às diversas condições de deslocamento.  

Nos navios mercantes o deslocamento se refere, em geral, à condição de plena 
carga.  

10.2. Densidade 

A densidade da água do mar varia de local para local e também em um mesmo 
local em função da altura das marés. Esta variação ocorre devido às diferentes 
solubilidades que tem o sal, função da temperatura (a solubilidade aumenta com a 
temperatura). Assim, nos climas mais frios ela é menor que nos mais quentes e 
aumenta com a PREAMAR devido a presença de águas mais quentes.  

Nas tabelas hidrostáticas dos navios é informado o deslocamento para água doce 
e água salgada e as correspondentes densidades que geralmente são 1.000 e 
1,025 t/m³.  

10.3. Cálculo do deslocamento 

O deslocamento de um navio de aço, para cada linha de flutuação, é calculado, 
durante a construção, pela soma das seguintes parcelas: deslocamento moldado, 
deslocamento do forro exterior e deslocamento dos apêndices.  

Δ = V.ρ	
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Deslocamento moldado é o peso da água deslocada pelo volume compreendido 
entre a superfície moldada da carena e um plano de flutuação.  

O forro exterior é constituído pelo chapeamento exterior; os apêndices 
compreendem a parte saliente da quilha, as bolinas, o leme, os hélices, os pés-
de-galinha dos eixos etc.  

O cálculo do deslocamento interessa a todos os navios, mas particularmente aos 
navios de guerra, os quais são comparados sempre pelo peso de água que 
deslocam. Sendo a soma de todos os pesos parciais de bordo, o deslocamento é 
variável, pois depende da carga transportada e dos pesos dos materiais de 
consumo, tais como água doce, mantimentos, combustível, lubrificante, munição 
etc.  

De todos os valores que o deslocamento pode ter, consideram-se, em geral, os 
seguintes, que serão definidos a seguir: deslocamento em plena carga, 
deslocamento normal, deslocamento leve e deslocamento padrão.  

Há uma tendência dos navios para aumentar de deslocamento à proporção que 
envelhecem, devido ao peso das tintas, dos novos aparelhos e acessórios 
colocados, etc.  

10.4. Fórmulas representativas do deslocamento 

a. Sistema métrico: Deslocamento em água salgada = 1,025 x volume imerso 
na água salgada em m³. Deslocamento em água doce = volume imerso na 
água doce, em m³.  

b. Sistema inglês: Deslocamento em água salgada = volume imerso na água 
salgada em pés cúbicos 35  

Deslocamento em água doce = volume imerso na água doce em pés cúbicos 36  

Sabe-se que 35 pés cúbicos de água salgada ou 36 pés cúbicos de água doce 
pesam uma tonelada longa.  

10.5. Deslocamento em plena carga 

Deslocamento carregado ou deslocamento máximo – É o peso de um navio 
quando está com o máximo de carga permitida a bordo. Corresponde ao navio 
completo, pronto para o serviço sob todos os aspectos, com água no nível 
superior das caldeiras, todas as máquinas e sobressalentes, toda a tripulação e 
seus pertences a bordo. Paióis de munição e projéteis, de mantimentos, tanques 
de água de alimentação de reserva e de água potável, tanques de óleo 
combustível e lubrificantes, todos atestados. Porões de carga cheios e 
passageiros com suas bagagens a bordo, se o navio é mercante. Nenhuma água 
nos tanques de lastro ou nos duplos-fundos, exceto a água de alimentação de 
reserva das caldeiras. Displacement at Summer Draft. 
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10.6. Deslocamento normal 

É o peso do navio completo, pronto para o serviço sob todos os aspectos, com 
água no nível superior das caldeiras, com todas as máquinas e sobressalentes, 
tripulação e seus pertences, a bordo. Uma carga normal (geralmente 2/3 da carga 
total) de combustível, munição, água potável e de alimentação de reserva, 
mantimentos etc. a bordo. Nenhuma água nos tanques de lastro ou duplos-
fundos, exceto a água de alimentação de reserva.  

Nos navios mercantes não se cogita do deslocamento normal; consideram-se 
principalmente o deslocamento em plena carga e o deslocamento leve.  

10.7. Deslocamento leve ou deslocamento mínimo ou Light Ship 

É o peso do navio completo, pronto para o serviço sob todos os aspectos, mas 
sem munição, mantimentos, combustível, água potável, nem água de alimentação 
de reserva, tripulantes e passageiros não são incluídos e sem  nenhuma água nos 
tanques de lastro e duplos-fundos.  

O deslocamento leve corresponde a uma condição que a rigor nunca existe, pois 
há sempre pessoas, água e algum combustível a bordo.  

10.8. Deslocamento padrão 

É o deslocamento do navio completo, com toda a tripulação, com todas as 
máquinas, pronto para sair ao mar, incluindo todo o armamento e munição, 
sobressalentes, mantimentos e água potável para a tripulação. 

10.9. Deadweight (tdw) 

Porte Bruto ou Tonelada de Porte Bruto (tpb) ou Expoente de Carga - É a 
diferença entre o deslocamento máximo e o deslocamento leve. 

É o peso que o navio é capaz de embarcar, ou seja, é o somatório do peso da 
carga, do óleo combustível, dos passageiros e sua bagagem, dos tripulantes e 
seus pertences, sobressalente, etc. 

Porte líquido - É a fração do porte bruto utilizável comercialmente. É a capacidade 
de carga que o navio pode transportar.   
 
Porte operacional – É o que falta em peso, numa dada ocasião, para o navio 
completar seu porte bruto. 

 

 

Porte = Deslocamento máximo – Deslocamento Leve 

Deadweigt = Displacement at Summer Draft – Light Ship  
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10.10. Constante do Navio 

É um peso variável que corresponde ao somatório dos pesos da tripulação, 
pertences, guarnição, móveis, rancho, água nas caldeiras, água nos 
condensadores, óleo e água nas respectivas redes, óleo lubrificante nos cárteres 
dos motores e máquinas, sobressalentes, etc. 

Com o navio sem carga, faz-se a arqueação inicial para obtenção do 
deslocamento nesta condição. Deduz-se deste o peso dos  consumíveis e do 
lightship. A diferença é denominada constante do navio  que corresponde a soma 
dos  pesos da tripulação, guarnição, pertences, moveis, sobressalentes, etc. 

Δ = deslocamento determinado na arqueação inicial;  

Lightship = deslocamento leve; 

Consumíveis = peso de óleo combustível, óleo diesel, óleo lubrificante, água 
doce, água de caldeiras, água de lastro, etc.   

Cte = Constante do navio  

 

 

 

10.11. Correções no deslocamento devido ao Trim 

Quando o navio está compassado, tem Trim, geralmente o CF não está no plano 
transversal de maia-nau. As curvas e tabelas hidrostáticas do navio indicam o 
valor do LCF para os diversos calados. O LCF que é a distância do CF até a 
seção de meia-nau. 

Os navios modernos disponibilizam tabelas com calados e deslocamentos para 
diversas situações de Trim, necessitando somente de interpolações para os 
ajustes, pois a MM (média das médias) dos calados deve ser calculada com 3 ou 
mais casas decimais. 

Não havendo a disponibilidade de tais tabelas hidrostáticas o arqueador pode 
calcular a correção do deslocamento devido ao Trim mediante utilização das 
curvas hidrostáticas ou das fórmulas que seguem: 

Cte = Δ – Lightship – Consumíveis  
	

Deslocamento = Caga + Light Ship + Dedutíveis + Constante	
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O sinal da correção pode ser (+) ou (-) e depende (i) se o Trim é pela proa ou pela 
popa, (ii) se o CF está avante ou a ré da meia-nau. 

Em alguns navios a localização do LCF é contada a partir da perpendicular de 
vante, nesses casos o comprimento LCF é menor, igual ou maior que metade do 
LPP, tornando mais fácil saber a localização do CF.  

Na maioria dos navios o LCF faz referência à seção de meia-nau. Como o LCF 
varia com a variação do calado, o arqueador deve observar o comportamento de 
tal variação para saber se o CF está na parte de vante ou de ré.  

Geralmente para os menores calados o LCF está na parte de vante e para os 
maiores calados o LCF está na parte de ré. 

o sinal (+) ou (-) desta correção deve observar a regra que segue: 

(Δ)	correction	sign	 CF	Forward	 CF	After	
TRIM	By	Stern	 (-)	 (+)	
Trim	by	Head	 (+)	 (-)	

 

A segunda correção do deslocamento devida ao Trim é sempre (+) e calculada 
mediante a seguinte fórmula, onde:  

MTC = Moment to change Tim in one centimeter. 

 

 

 

O MTC deve ser obtido nas curvas e ou tabelas hidrostáticas dos navios. Com 
base na MM o arqueador deve observar o MCT referente aos calados MM + 0,5m 
e MM – 0,5m e adotar na fórmula a diferença entre eles. 

 

1ª Correção = (Trim x LCF x tpc)/LPP	

2ª Correção = (Trim x Trim x MTC x 50) / LPP 
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11. CURVAS HIDROSTÁTICAS  

11.1. Curvas hidrostáticas 

Ao desenhar um navio o construtor naval calcula as propriedades da forma da 
carena para um grande número de suas flutuações direitas. O resultado deste 
cálculo é geralmente apresentado em curvas que podem ser chamadas “curvas 
características das propriedades hidrostáticas da forma do navio” ou, mais 
simplesmente, curvas hidrostáticas. Estas curvas podem ser traçadas num só 
desenho que é incluído nos planos gerais do casco; o modo como são elas 
constituídas não é importante para o pessoal de bordo, aos quais interessa saber 
apenas como utilizá-las.  

Os desenhos das curvas hidrostáticas nem sempre são exatamente iguais uns 
aos outros, diferindo quanto ao número de curvas apresentadas e, também, de 
um país para outro, conforme o sistema de medidas empregado. De modo geral, 
entretanto, elas têm o aspecto apresentado na figura que segue, como exemplo. 
Vale salientar que nos navios modernos as informações das curvas hidrostáticas 
foram substituídas por tabelas hidrostática, que disponibiliza todas as informações 
com maior eficácia, praticidade e exatidão.  

 

Para a leitura das curvas hidrostáticas deste exemplo, temos então duas escalas: 
a vertical, em pés, e a horizontal, em toneladas inglesas. Todas as curvas são 
referidas ao calado médio em pés, mas nem todas se referem a toneladas; para 
estas são escritos, junto à curva, os fatores de conversão que transformam a 
escala horizontal de toneladas na medida a empregar. Isto torna o uso destas 
curvas aparentemente difícil, o que não é realmente, conforme tentaremos 
mostrar com os exemplos apresentados a seguir.  

11.2. CURVAS 1 e 2 

Deslocamento em água salgada e deslocamento em água doce 
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respectivamente.  

Exemplo (A) – Qual é o deslocamento em água salgada quando o calado é 9 
pés?  

 

Solução- Entra-se na escala vertical dos calados com o valor 9 pés e segue-se a 
linha horizontal correspondente até interceptar a curva 1; lê-se o deslocamento na 
escala de toneladas diretamente acima do ponto de interceptação, 1.030 
toneladas.  

Exemplo (B) – Qual é o deslocamento em água doce quando o calado é 10 pés?  

 

Solução – Entra-se na escala dos calados com o valor 10 pés e segue-se a linha 
horizontal correspondente até encontrar a curva 2; lê-se o deslocamento na 
escala de toneladas diretamente acima do ponto de encontro, 1.160 toneladas.  

Segue exemplo de curva hidrostática destacando os deslocamentos e calados 
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correspondente ao navio leve e em plena carga 

 

Nota: Não estão apresentados os exemplos da utilização de todas as curvas, 
todavia o arqueador deve saber utilizá-las, quando necessário. 
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12. TABELAS HIDROSTÁTICAS 

As curvas hidrostáticas dos navios modernos são apresentadas sob a forma de 
tabela, com informações hidrostáticas disponibilizadas para os calados moldados. 
Algumas tabelas apresentam o deslocamento para os calados com a espessura 
da quilha, e as vezes com os dois calados (moldado e moldado mais espessura 
da quilha), na mesma tabela. Cabe ao arqueador  observar essa sutileza e adotar 
o deslocamento para o calado moldado, descontando a espessura da quilha, 
quando for o caso. 

Os exemplos que seguem foram obtidos da tabela hidrostática de um  navio 
moderno, nas condições de Trim -0,5m, abicado, Trim 0,0m e Trim +1,5m, 
derrabado e para os calados mais próximos ao de plena carga. 
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Notas: 

T = Draft; 
W = Weight; 
V =  Volume; 
LCF = Longitudinal centre of floatation; 
LCB = Longitudinal centre of buoyancy; 
KB = Vertical centre of buoyancy; 
TKM = Vertical position of transverse metacentre; 
MTC = Moment to change Trim one centimeter (t-m/cm); 
LKM = Vertical position of longitudinal metacentre; 
TPC = Displacement per centimeter (t/cm)  
Cb = Block coeficiente; 
Aw = Area of waterplane (m^2)  
 
A tabela é a tradução numérica das curvas. Ela contém os deslocamentos em 
água salgada correspondentes aos calados médios nas unidades do sistema 
métrico decimal. 



	 40	
	
	 	
	

13.  ETAPAS DO PROCESSO DE ARQUEAÇÃO DE CARGA 

13.1. Etapa 1 

Após a atracação e liberação das autoridades competentes, alfândega, polícia 
federal, vigilância sanitária, etc., e antes  do início das operações de carga e ou 
descarga, o arqueador deve se apresentar ao imediato do navio e informar sobre 
as necessidades para a arqueação inicial. Geralmente os representantes do navio 
estão preparados para a arqueação, antes de atracar no porto.  

É prudente que o imediato acompanhe o arqueador ou indique alguém de bordo 
para acompanhá-lo nas seguintes etapas: 

13.2. Etapa 2 

Leitura/observação dos calados (drafts, ou draught) 

A leitura dos calados do lado aposto ao que o navio estiver atracado deve ser 
efetuada com auxílio de embarcação pequena que deve circular o navio. 
Dependendo do tipo do pier, quando a distância da marca do calado for grande 
para ser observado do píer, os calados também devem ser observados com 
auxilio de embarcação pequena. 

Assim, o arqueador deve efetuar a leitura dos calados de vante, de meia-nau e de 
ré em ambos os bordos, Bombordo (BB), Portside e Boreste (BE), Starboard side. 

Nesta etapa além da leitura dos calados o arqueador deve observar se as 
marcações estão sobre as perpendiculares do navio e, em não estando, observar 
as distâncias aproximadas das marcações até as perpendiculares de vante, de 
meia-nau e de ré. As distâncias constantes nos planos do navio devem ser  
adotadas. 

O arqueador deve registrar no laudo de arqueação as condições da leitura dos 
calados, a condição meteorológica (sol, nublado, chuva, vento), e o tamanho 
estimado da ondulação, data e hora de início e fim. 

A leitura/observação dos calados é de fundamental importância para a acurácia 
do processo de arqueação de carga e depende muito da experiência do 
arqueador.  

13.3. Etapa 3 – Medição da Densidade 

Imediatamente após a leitura dos calados, o arqueador deve coletar a água do 
local onde o navio estiver atracado para a medição da densidade da água que 
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sustenta o navio.  

O arqueador deve ter conhecimento prévio da variação da densidade da água no 
local onde o navio for atracar, que pode variar em função da variação das marés, 
salinidade, temperatura, índice pluviométrico e influência de rios dependendo do 
local do porto.   

Em locais com muita variação de densidade, vale a experiência do arqueador, 
devem ser colhidas de duas a três amostras para cada bordo. A profundidade das 
amostras também é de fundamental importância e deve ser ligeiramente maior 
que a metade do calado de meia-nau, onde fica o centro geométrico da carena.  
Deve ser adotado o valor das médias das densidades encontradas. 

Densímetro - É o instrumento utilizado para medir a densidade de líquidos. 
Durante as medições de densidade também deve ser utilizado um termômetro 
para uma medição simultânea da densidade e da temperatura da água para as 
devidas correções. Em alguns casos o termômetro é acoplado ao próprio 
densímetro. Os instrumentos devem ser certificados e as datas de validade 
devem ser observadas e registradas no laudo. 

Densímetros específicos e padronizados são utilizados para determinação das 
quantidades de combustíveis (bunkers): óleo pesado, óleo diesel e lubrificante.  

13.4. Etapa 4 - Sondagem de tanques 

13.4.1. Lastro 

Devem ser sondados todos os tanques de lastro e coletadas as amostras das 
águas para a obtenção de suas densidades e temperaturas. Geralmente o lastro é 
feito com água de um só lugar, portanto com a mesma densidade e temperatura, 
mesmo assim é prudente checar.  

Para os tanques que estão muito cheios a ulagem “Ullage” (distância vertical da 
boca do tanque até o nível do lastro no tanque), pode ser mais prática que a 
inagem innage or sounding” (altura vertical do fundo do tanque até o nível do 
lastro no tanque).  

A medição pode ser feita por meio eletrônico ou mediante trena metálica 
graduada com peso na ponta.  

Sempre que necessário o arqueador deve efetuar as correções nas sondagens 
dos tanques devidas ao Trim.  
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Os tubos de sonda dos tanques são colocados na parte de ré dos tanques, 
porque quando a quantidade de líquido é muito reduzida, sob o efeito do Trim do 
navio, esse líquido escorre para a parte de ré do tanque, pois o Trim de um navio 
normalmente é pela popa e se a sonda fosse colocada avante, ou no meio, 
poderia não encontrar o líquido que estaria acumulado na parte de ré. 

As tabelas de sondagem dos tanques apresentam os volumes para várias 
condições de Trim, geralmente interpolações são necessárias. 

A correção para banda é pouco usada, porque normalmente ela é pequena e os 
tanques são posicionados em cada bordo, são simétricos e também têm as 
alturas do lastro nos dois bordos mais ou menos iguais, para evitar uma banda 
acentuada, ou seja, o excesso de um lado é compensado pela falta do outro lado. 

13.4.2. Água doce 

Deve(m) ser sondado(s) o(s) tanque(s) de água potável na inicial e na final, pois 
sempre há consumo e pode haver abastecimento. 

13.4.3. Óleo 

Para o combustível, óleo diesel e lubrificantes o arqueador pode sondar ou pedir 
informações ao imediato do navio, que deve informar as quantidades, bem como 
as densidades e temperaturas do Bunker, seja na inicial, seja na final. 

Alguns navios fazem abastecimento no porto e também consomem óleo pesado e 
ou óleo diesel, por isto a checagem deve ser efetuada na inicial e na final.  

Exemplo de cálculo de quantidade de Bunker 

Produto	 Água Ambiente Água Diferença FCV

HFO 01	BE 900 4,80 Trace 37,0 864,000								 864,00								 0,985500						

HFO 01	BB 840 4,25 Trace 714,000								 714,00								 0,985000						

HFO 02	BB 780 4,82 Trace 36,0 751,920								 751,92								 0,985500						

HFO 02	BE 910 4,94 Trace 38,0 899,080								 899,08								 0,984700						

Total	Inicial 3.229,000					

MDO	 1BB 720 4,75 Trace 26,0 684,000								 0,983400						

MDO 1BE 845 4,80 Trace 25,0 811,200								 0,983700						

Total	Inicial 1.495,200					

Produto Tanque
Capacidade	

(m3)

Medição	(inagem)	-	(m)
Temp.	ºC	

observada

Volume		(m3)

BSW	(0%)
G.S.V.	at	

20ºC

-													 851,472							

-													 703,290							

-													 741,017							

-													 885,324							

-															 3.181,103				

-													 672,646							

-													 797,977							

-															 1.470,623				

Volume		(m3)

 

Planilha similar deve ser elaborada para o cálculo do lastro  

13.5. Etapa 5 - Correção dos calados 

De posse das informações do navio, em especial LPP ou LBP, comprimento entre 
perpendiculares e das distâncias das marcações dos calados até as 
perpendiculares o arqueador deve efetuar as correções nas médias de bombordo 
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e boreste dos calados de vante, de meia-nau e de ré. 

Trim aparente, Apparent Trim -  é a diferença entre a média de BB e de BE dos 
calados de ré e de vante, lidos nas marcas de calados. 

 

Trim real, Real Trim -  é a diferença entre a média de BB e de BE dos calados de 
ré e de vante, corrigidos para as perpendiculares. 

 

Os valores de δT para o calado de vante, de meia-nau e de ré, mostrados na 
figura que segue devem ser calculados pelo arqueador por semelhança de 
triângulo. 

Considerando ΔA; ΔM e ΔF as distâncias das marcas dos calados até as 
perpendiculares de ré, meia-nau e de vante respectivamente, temos: 
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Deve ser somado ao calado lido sempre que o Trim for derrabado e subtraído 
quando abicado.  

 

 

 

Deve ser somado ou subtraído ao calado lido, dependendo (i) da posição da 
marca se está avante ou a ré da meia-nau e (ii) se o Trim é derrabado ou abicado.  

 

 

 

Deve ser subtraído ao calado lido sempre que o Trim for derrabado, e somado 
quando abicado.  

Os navios modernos já apresentam tabelas de correção dos calados lidos para as 
perpendiculares em função do Trim. Veja exemplo. (quase sempre interpolações 
são necessárias) 

δTF = ΔF. (Trim aparente) / (LPP-ΔA-ΔF)  

	

δ  δTM = ΔM . (Trim aparente) / (LPP-ΔA-ΔF)  
	

δTA = ΔA . (Trim aparente) / (LPP-ΔA-ΔF)  
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13.6. Etapa 6 - Média das médias 

De posse dos calados corrigidos a média das médias deve ser utilizada mediante 
a fórmula já apresentada. 

13.7. Etapa 7 – Deslocamento 

De posse da média das médias (MM) dos calados corrigidos o arqueador deve 
calcular o deslocamento do navio mediante o uso de suas curvas e ou tabelas 
hidrostáticas.  

Quase sempre o valor do deslocamento do navio não está disponível exatamente 
nas curvas e ou tabelas hidrostáticas, para tal, interpolações são necessárias.  

 

13.8. Etapa 8 – Primeira correção do deslocamento devida ao Trim 

Os navios modernos têm tabelas para cálculo de deslocamento já considerando o 
Trim, todavia quando não disponível deve-se utilizar a fórmula já apresentada.  
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13.9. Etapa 9 – Segunda correção do Trim 

Idem anterior. 

13.10. Etapa 10 – Correção do deslocamento devido à densidade 

A correção do deslocamento devido a variação da densidade deve ser efetuada 
mediante a seguinte fórmula: 

Deslocamento na densidade da tabela hidrostática, normalmente 1,025 = Δ 

Deslocamento na densidade local (onde o navio está atracado) = Δ local 

Densidade local (onde o navio está atracado) = (ρ) local 

Densidade considerada na tabela hidrostática = (ρ) 

 

 

13.11. Etapa 11 – Cálculo da Carga 

A quantidade de carga embarcada ou desembarcada é o resultado da diferença 
entre as duas arqueações, final e inicial, como segue: 

(Deslocamento Final – Dedutíveis Final) – (Deslocamento Inicial – Dedutíveis da 
Inicial)  

Δ Final – Dedutíveis Final – Δ Inicial + Dedutíveis Inicial  

A arqueação final deve ser efetuada observando todas as etapas da inicial. 

13.12. Etapa 12 - Certificado de Arqueação de carga 

O Draft Survey Report deve ser elaborado e assinado pelo arqueador, assinado 
pelo representante do navio, pelo representante do porto (carregamento ou 
descarregamento).  

Δ local = Δ x (ρ) local / (ρ) 
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14. CASOS PRÁTICOS DE ARQUEAÇÃO  

Planilha de cálculo de arqueação desenvolvida para o fim deste trabalho 
(PLANILHA). 

Na planilha somente as células na cor verde escuro devem ser preenchidas pelo 
arqueador. A PLANILHA está apresentada em pdf. 

14.1. Caso 1 – Cálculo da MM e do deslocamento do navio 

Este caso visa apresentar uma arqueação com a situação dos calados e 
correspondente deslocamento do navio .........., efetuada pela certificadora Bureau 
Veritas no teste de inclinação, comparada coma a arqueação efetuada pelo autor 
deste com a utilização da PLANILHA. 
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Nota: A certificadora Bureau Veritas fez a dedução da espessura da quilha em 
cada calado, mas na PLANILHA a dedução está na MM, o que é indiferente para 
os fins de cálculo do deslocamento.  

Na PLANILHA, a determinação do deslocamento é efetuada de duas maneiras: (i) 
utilizando a tabela hidrostática com Trim, que dispensa o uso das fórmulas de 
correção do Trim, pois já estão consideradas na tabela e; (ii) utilizando a tabela 
hidrostática sem Trim, onde as correções do Trim são calculadas com utilização 
das fórmulas. 

(i) Cálculo do deslocamento utilizando a tabela com Tim   

Port	Side Stabord	Side Mean

FT' 3,20000 3,16000 3,180000

⊗T' 3,70000 3,50000 3,600000

AT' 4,05000 4,05000 4,050000
0,870000

LOA LPP LBM

119,998 113,80 108,350

Δ	⊗Mark Δ	⊗Mark Δ	For.Mark

4,90 -1,00 -0,55

Δ δ Mean

FT -0,55000 -0,004416 3,175584

⊗T -1,00000 -0,008030 3,591970

AT 4,90000 0,039345 4,089345
0,913761

3,6020939
-0,014

3,5880939

6.537,282					

MM	=	(FT	+		AT	+	6	x	⊗T)/8	=
Espessura	da	quilha	(Thickness	of	keel	plate)

MM

Displacement	at	1.025

Moulded	Draft	at	Perpendicular

Real	Trim	(AT-	FT)

Mean	of	Mean	(MM)	calculation

Aparent	Trim	(AT'-	FT')
By	the	Stern	if	(+),	or	By	Head	if	(-)

Displacement	Calculation
Moulded	Draft	at	Mark

 

6.537,282					
1,015

6.474													

Displacement	at	1.025
Density	observed	

Displacement	Corrected  
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Memória de cálculo do valor do deslocamento 6.537,28 

 

Interpolação para o calado da MM = 3,588m, com Trim = +0,5m 

Ver	tab.	Hidrost. 3,550												 6.483,000				
Desejado 3,588												 6.561,280				
Ver	tab.	Hidrost. 3,600												 6.586,000				

Interpolação	Deslocamento
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Interpolação para o calado da MM = 3,588m, com Trim = +1,0m 

Ver	tab.	Hidrost. 3,550												 6.454,000				
Desejado 3,588												 6.532,280				
Ver	tab.	Hidrost. 3,600												 6.557,000				

Interpolação	Deslocamento

 

Interpolação entre os valores encontrados referentes ao Trim +0,5 e Trim +1,0, 
para o Trim 0,913761m. 

Ver	tab.	Hidrost. 1,000												 6.532,280				
Desejado 0,91376								 6.537,282				
Ver	tab.	Hidrost. 0,500												 6.561,280				

Interpolação	Deslocamento
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(ii) Cálculo do deslocamento utilizando a tabela sem Tim   

Port	Side Stabord	Side Mean
FT' 3,20000 3,16000 3,180000
⊗T' 3,70000 3,50000 3,600000
AT' 4,05000 4,05000 4,050000

0,870000

LOA LPP LBM
119,998 113,80 108,350

Δ	After	Mark Δ	⊗Mark Δ	For.Mark
4,90 -1,00 -0,55

Δ δ Mean
FT -0,55000 -0,004416 3,175584
⊗T -1,00000 -0,008030 3,591970
AT 4,90000 0,039345 4,089345

0,913761

3,6020939
-0,014

3,5880939

6.591,520					

-3,55744
20,4228

Disp	Corret.	(1)	=(	Trim	x	LCFx	TPC	x	100)/LPP -58,3368809

124,5956
11,4204

136,016
Disp	Corret.	(2)	=(Trim	x	Trim	x	50	x	MTC)/LPP 4,189616349

6.537,373					
1,015

6.474													

Moulded	Draft	at	Mark
Displacement	Calculation

Displacement	at	1.025

Aparent	Trim	(AT'-	FT')
By	the	Stern	if	(+),	or	By	Head	if	(-)

MM	=	(FT	+		AT	+	6	x	⊗T)/8	=
Espessura	da	quilha	(Thickness	of	keel	plate)

(MM)

Mean	of	Mean	(MM)	calculation

Real	Trim	(AT-	FT)

Moulded	Draft	at	Perpendicular

Δ	MTC	=	Moment	to	change	Trim	one	cm

1-	Displacement	corretion	due	to	the	TRIM
LCF		=	See	Displacement	Book
TPC		(see	Displacement	Book)	

MTC	-0,5m

Displacement	at	1.025
Density	observed	

Displacement	Corrected

2-	Displacement	corretion	due	to	the	TRIM

MTC	+0,5m
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Memória de cálculo dos valores colocados na PLANILHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpolação para o calado da MM = 3,588m, com Trim = 0,00m 

Ver	tab.	Hidrost. 3,550										 6.514,000				
Desejado 3,588										 6.591,520				
Ver	tab.	Hidrost. 3,600										 6.616,000				

Interpolação	Deslocamento

 

Ver	tab.	Hidrost. 3,550										 3,600
Desejado 3,588										 3,55744
Ver	tab.	Hidrost. 3,600										 3,544

Interpolação	LCF

 

Na fórmula o sinal é (-) pois o CF está na parte de vante do navio e o Trim é 
derrabado. 

Ver	tab.	Hidrost. 3,550										 20,400
Desejado 3,588										 20,4228
Ver	tab.	Hidrost. 3,600										 20,430

Interpolação	TPC
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Ver	tab.	Hidrost. 3,05 124,17
3,088 calculado 124,5956

Ver	tab.	Hidrost. 3,1 124,73
3,588 11,4204

Ver	tab.	Hidrost. 4,05 135,56
4,088 calculado 136,016

Ver	tab.	Hidrost. 4,1 136,16

Desejado

136,016-124,5956

Interpolação	para	o	cálculo	do	MTC

calculado
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14.2. Caso 2. Navio: SAGA FRAM 

 
Local: Porto de Vitória-ES, Carga: Cobre concentrado	

Port	Side Stabord	Side Mean Port	Side Stabord	Side Mean
FT' 7,09000 6,91000 7,000000 FT' 8,09000 7,98000 8,035000
⊗T' 7,18000 6,91000 7,045000 ⊗T' 8,37000 8,20000 8,285000
AT' 7,27000 7,24000 7,255000 AT' 8,70000 8,64000 8,670000

0,255000 0,635000

LOA LPP LBM LOA LPP LBM
191,20 167,500 191,20 167,500

Δ	After	Mark Δ	⊗Mark Δ	For.Mark Δ	After	Mark Δ	⊗Mark Δ	For.Mark
9,20 -0,70 -14,50 9,20 -0,70 -14,50

Δ δ Mean Δ δ Mean
FT -14,500000 -0,022075 6,977925 FT -14,500000 -0,054970 7,980030
⊗T -0,700000 -0,001066 7,043934 ⊗T -0,700000 -0,002654 8,282346
AT 9,200000 0,014006 7,269006 AT 9,200000 0,034878 8,704878

0,291081 0,724848

7,0638172 8,2973731
0 0

7,0638172 8,2973731

34.636,040			 41.321,000			

-5,17 -3,264
53,574 54,778

Disp	Corret.	(1)	=(	Trim	x	LCFx	TPC	x	100)/LPP -42,1667361 Disp	Corret.	(1)	=(	Trim	x	LCFx	TPC	x	100)/LPP -67,7821337

624,7 25 663,8 25
30,7 35,9

655,4 699,7
Disp	Corret.	(2)	=(Trim	x	Trim	x	50	x	MTC)/LPP 0,680													 Disp	Corret.	(2)	=(Trim	x	Trim	x	50	x	MTC)/LPP 4,933													

34.594,553			 41.258,150			
1,023 1,023

34.527,052			 41.177,647			

14.118,73					 9.914,24								
758,00											 746,85											
38,90													 38,90													
-																	 -																	

220,00											 215,00											

15.135,63					 10.914,99					

14.449,60					 14.449,60					

4.941,83							 4.941,83							

Net	Displacement	(Lightship	+	Cte) 19.391,43					 10.871,23					Loaded	Cargo	in	(MT)

Others Others
Deductible Deductible

Lightship Lightship

Ballast Ballast
Bunker

Diesel	Oil	 Diesel	Oil	
Lubricate Lubricate

Fresh	Water Fresh	Water

Constant Constant

Displacement	at	1.025 Displacement	at	1.025
Observed	Density	 Observed	Density	

Displacement	Corrected Displacement	Corrected

2-	Displacement	corretion	due	to	the	TRIM 2-	Displacement	corretion	due	to	the	TRIM
MTC	-	0,5m

Δ	MTC	=	Moment	to	change	Trim	one	cm
MTC	-	0,5m

Δ	MTC	=	Moment	to	change	Trim	one	cm

LCF		=	See	Displacement	Book LCF		=	See	Displacement	Book
TPC		(see	Displacement	Book)	 TPC		(see	Displacement	Book)	

(MM) MM

Displacement	at	1.025 Displacement	at	1.025

1-	Displacement	corretion	due	to	the	TRIM 1-	Displacement	corretion	due	to	the	TRIM

MM	=	(FT	+		AT	+	6	x	⊗T)/8	= MM	=	(FT	+		AT	+	6	x	⊗T)/8	=
Espessura	da	quilha	(Thickness	of	keel	plate) Espessura	da	quilha	(Thickness	of	keel	plate)

Real	Trim	(AT-	FT) Real	Trim	(AT-	FT)

Mean	of	Mean	(MM)	calculation Mean	of	Mean	(MM)	calculation

Moulded	Draft	at	Perpendicular Moulded	Draft	at	Perpendicular

Aparent	Trim	(AT'-	FT') Aparent	Trim	(AT'-	FT')
By	the	Stern	if	(+),	or	By	Head	if	(-) By	the	Stern	if	(+),	or	By	Head	if	(-)

MTC	+	0,5m MTC	+	0,5m

Bunker

Inicial	Draft	Survey Final	Draft	Survey
Displacement	Calculation Displacement	Calculation

Moulded	Draft	at	Mark Moulded	Draft	at	Mark
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14.3. Caso 3. Navio: KAMARIN MUGUNGHWA 

Local: Porto de Praia Mole – Berço 1, Carga: Carvão 
 

Port	Side Stabord	Side Mean Port	Side Stabord	Side Mean
FT' 10,04000 10,12000 10,080000 FT' 3,65000 3,65000 3,650000
⊗T' 10,16000 10,34000 10,250000 ⊗T' 4,92000 4,92000 4,920000
AT' 10,34000 10,51000 10,425000 AT' 7,04000 7,04000 7,040000

0,345000 3,390000

LOA LPP LBM LOA LPP LBM
172,00 155,990 172,00 155,990

Δ	After	Mark Δ	⊗Mark Δ	For.Mark Δ	For.Mark Δ	⊗Mark Δ	For.Mark
8,81 0,00 -7,20 8,81 0,00 -7,20

Δ δ Mean Δ δ Mean
FT -7,20000 -0,015924 10,064076 FT -7,20000 -0,156472 3,493528
⊗T 0,00000 0,000000 10,250000 ⊗T 0,00000 0,000000 4,920000
AT 8,81000 0,019485 10,444485 AT 8,81000 0,191460 7,231460

0,380409 3,737932

10,2510701 5,0306236
0 0

10,2510701 5,0306236

44.368,230			 20.162,050			

3,483 -6,754
49,31 43,54

Disp	Corret.	(1)	=(	Trim	x	LCFx	TPC	x	100)/LPP 37,985											 Disp	Corret.	(1)	=(	Trim	x	LCFx	TPC	x	100)/LPP (639,076)							

615 25 431,9 25
25 22,8

640 454,7
Disp	Corret.	(2)	=(Trim	x	Trim	x	50	x	MTC)/LPP 1,051678835 Disp	Corret.	(2)	=(Trim	x	Trim	x	50	x	MTC)/LPP 92,60601124

44.407,267			 19.615,580			
1,025 1,025

44.407,267			 19.615,580			

57,43													 10.341,17					
161,84											 140,55											
45,74													 38,60													
-																	 -																	

194,00											 184,00											

459,01											 10.704,32					

8.751,00								 8.751,00								

35.197,26					 35.197,26					

Net	Displacement	(Lightship	+	Cte) 43.948,26					 (35.037,00)				

Moulded	Draft	at	Perpendicular

Inicial	Draft	Survey Final	Draft	Survey

Moulded	Draft	at	Mark Moulded	Draft	at	Mark
Displacement	Calculation Displacement	Calculation

Δ	MTC	=	Moment	to	change	Trim	one	cm
MTC	+	0,5m

Aparent	Trim	(AT'-	FT')

Mean	of	Mean	(MM)	calculation

Displacement	Corrected Displacement	Corrected

Others Others

Diesel	Oil	 Diesel	Oil	
Lubricate Lubricate

Fresh	Water Fresh	Water

Ballast Ballast
Bunker

Unloaded	Cargo	in	(MT)

2-	Displacement	corretion	due	to	the	TRIM 2-	Displacement	corretion	due	to	the	TRIM

Bunker

Displacement	at	1.025 Displacement	at	1.025
Observed	Density	 Observed	Density	

Deductible

Δ	MTC	=	Moment	to	change	Trim	one	cm
MTC	+	0,5m

MTC	-	0,5m MTC	-	0,5m

LCF		=	See	Displacement	Book

MM	=	(FT	+		AT	+	6	x	⊗T)/8	= MM	=	(FT	+		AT	+	6	x	⊗T)/8	=
Espessura	da	quilha	(Thickness	of	keel	plate) Espessura	da	quilha	(Thickness	of	keel	plate)

Deductible

Lightship Lightship

Constant	+	CARGO Constant

TPC		(see	Displacement	Book)	 TPC		(see	Displacement	Book)	

(MM) MM

Displacement	at	1.025 Displacement	at	1.025

1-	Displacement	corretion	due	to	the	TRIM 1-	Displacement	corretion	due	to	the	TRIM
LCF		=	See	Displacement	Book

Real	Trim	(AT-	FT) Real	Trim	(AT-	FT)

Mean	of	Mean	(MM)	calculation

Moulded	Draft	at	Perpendicular

Aparent	Trim	(AT'-	FT')
By	the	Stern	if	(+),	or	By	Head	if	(-) By	the	Stern	if	(+),	or	By	Head	if	(-)
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14.4. Caso 4. Navio: PACIFIC WINNER 

Local: Tubarão Pier 2, Carga: Minério de ferro 
 
 

Port	Side Stabord	Side Mean Port	Side Stabord	Side Mean
FT' 10,25000 10,25000 10,250000 FT' 22,60000 22,60000 22,600000
⊗T' 10,48000 10,48000 10,480000 ⊗T' 23,00000 23,00000 23,000000
AT' 10,61000 10,61000 10,610000 AT' 22,98000 22,98000 22,980000

0,360000 0,380000

LOA LPP LBM LOA LPP LBM
353,00 320,140 353,00 320,140

Δ	After	Mark Δ	⊗Mark Δ	For.Mark Δ	For.Mark Δ	⊗Mark Δ	For.Mark
14,10 -2,10 -18,76 14,10 -2,10 -18,76

Δ δ Mean Δ δ Mean
FT -18,76000 -0,021096 10,228904 FT -18,76000 -0,022268 22,577732
⊗T -2,10000 -0,002361 10,477639 ⊗T -2,10000 -0,002493 22,997507
AT 14,10000 0,015856 10,625856 AT 14,10000 0,016736 22,996736

0,396951 0,419004

10,4650739 22,9449391
0 0

10,4650739 22,9449391

187.754,470	 449.129,410	

-12,986 0,552
196,03 217,79

Disp	Corret.	(1)	=(	Trim	x	LCFx	TPC	x	100)/LPP (286,260)							 Disp	Corret.	(1)	=(	Trim	x	LCFx	TPC	x	100)/LPP 14,270											

4105,03 25 5668,66 25
136,81 31,74

4241,84 5700,4
Disp	Corret.	(2)	=(Trim	x	Trim	x	50	x	MTC)/LPP 3,053427924 Disp	Corret.	(2)	=(Trim	x	Trim	x	50	x	MTC)/LPP 0,789294259

187.471,264	 449.144,469	
1,025 1,025

187.471,264	 449.144,469	

129.798,57			 350,01											
5.707,60								 5.684,40								
129,60											 129,60											

-																	 -																	
450,00											 430,00											

136.085,77			 6.594,01								
50.785,50					 50.785,50					

599,99											 599,99											

Net	Displacement	(Lightship	+	Cte) 51.385,49					 391.164,97			

Inicial	Draft	Survey Final	Draft	Survey
Displacement	Calculation Displacement	Calculation

Moulded	Draft	at	Mark Moulded	Draft	at	Mark

Aparent	Trim	(AT'-	FT') Aparent	Trim	(AT'-	FT')
By	the	Stern	if	(+),	or	By	Head	if	(-) By	the	Stern	if	(+),	or	By	Head	if	(-)

Moulded	Draft	at	Perpendicular Moulded	Draft	at	Perpendicular

Real	Trim	(AT-	FT) Real	Trim	(AT-	FT)

Mean	of	Mean	(MM)	calculation Mean	of	Mean	(MM)	calculation
MM	=	(FT	+		AT	+	6	x	⊗T)/8	= MM	=	(FT	+		AT	+	6	x	⊗T)/8	=

Espessura	da	quilha	(Thickness	of	keel	plate) Espessura	da	quilha	(Thickness	of	keel	plate)

(MM) MM

Displacement	at	1.025 Displacement	at	1.025

1-	Displacement	corretion	due	to	the	TRIM 1-	Displacement	corretion	due	to	the	TRIM
LCF		=	See	Displacement	Book LCF		=	See	Displacement	Book
TPC		(see	Displacement	Book)	 TPC		(see	Displacement	Book)	

2-	Displacement	corretion	due	to	the	TRIM 2-	Displacement	corretion	due	to	the	TRIM
MTC	-	0,5m MTC	-	0,5m

Δ	MTC	=	Moment	to	change	Trim	one	cm Δ	MTC	=	Moment	to	change	Trim	one	cm

MTC	+	0,5m MTC	+	0,5m

Displacement	at	1.025 Displacement	at	1.025
Observed	Density	 Observed	Density	

Displacement	Corrected Displacement	Corrected

Ballast Ballast
Bunker Bunker

Others Others

	Loaded	Cargo		in	(MT)

Deductible Deductible
Lightship Lightship

Constant	 Constant

Diesel	Oil	 Diesel	Oil	
Lubricate Lubricate

Fresh	Water Fresh	Water
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CONCLUSÃO 

Conforme demonstrado, no caso 1, o deslocamento 6.474 MT é exatamente o 
mesmo calculado pela Bureau Veritas, seja utilizando-se a tabela com os dados 
hidrostáticos do navio, sem ou com a correção do Trim, demostrando a eficiência, 
praticidade e exatidão da PLANILHA. 

Para os casos 2, 3 e 4, os valores calculados para a carga são exatamente iguais 
aos constantes nos laudos oficiais de arqueação, comprovando a eficiência, 
praticidade e exatidão da PLANILHA que é o propósito deste trabalho. Os laudos 
oficiais de arqueação dos casos 2, 3 e 4 não fazem parte deste trabalho, pois o 
autor não teve autorização das partes para tal.  
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