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OBJETIVO

• Esta apresentação pretende oferecer um conhecimento BÁSICO
sobre os procedimentos e ferramentas para a determinação de
carga a granel a bordo de embarcações através de tabelas
hidrostáticas, com o objetivo de determinar a quantidade
embarcada ou desembarcada em navios mercantes.



INTRODUÇÃO

• A arqueação/Draft Survey é a medida do volume de uma
embarcação.

• Draft Survey é literalmente a inspeção de calados, termo mais
adequado a finalidade de determinar a quantidade de carga a
bordo de uma embarcação.



CLASSIFICAÇÃO DE NAVIOS



IDENTIFICAÇÃO DOS NAVIOS

As principais características que identificam um navio são:

• NOME: É o identificador mais utilizado.

• BANDEIRA: Representa o país cujo regime e leis está sujeito o
navio.

• PORTO DE REGISTRO: É o local no qual está registrado o navio.

• NÚMERO DO IMO: Número de identificação individual de cada
embarcação dado pela Organização Marítima Internacional.



NOMENCLATURAS BÁSICAS

• Abicado: Quando a vante está mais submersa.

• Aderrabado: Quando a ré está mais submersa.

• Âncora ou Ferro: Instrumento metálico pesado utilizado para
fundear uma embarcação.

• Adernamento: Inclinação para um dos lados da embarcação.

• Vante: Proa ou frente da embarcação.

• Ré: Popa ou traseira da embarcação.

• Boca: É a maior largura do casco. Podendo ser: Boca Máxima
(largura máxima extrema) e Boca Moldada (largura máxima
interna)



NOMENCLATURAS BÁSICAS

• Bombordo: Lado esquerdo da embarcação.

• Boreste: Lado direito da embarcação.

• Calado: É a distância vertical entre a superfície da água e a parte
mais baixa da embarcação.

• Comprimento total (LOA): É o comprimento máximo da
embarcação.

• Comprimento entre perpendiculares (LBP): É a distância entre as
perpendiculares à vante e ré. Levando em consideração a linha
d’água da embarcação.



NOMENCLATURAS BÁSICAS

• Deslocamento: É igual ao peso do navio e tudo o que ele contém.

• Lastro: Tudo o que se coloca no fundo dos porões dos navios para
lhes dar estabilidade.

• Linha d’água: Linha pintada no casco do navio de vante à ré, a
qual corresponde sua linha de flutuação.

• Perpendicular: Linha vertical com intersecção da linha d’água.

• Trim: É a diferença entre os calados de vante e ré.



PROPRIEDADES HIDROSTÁTICAS DE UM NAVIO

UMA EMBARCAÇÃO DEVE GARANTIR:

• Flutuabilidade: Conjunto de condições que a mantém sobre a
água.

• Estabilidade: Capacidade de retornar à condição de flutuabilidade
após um esforço em sentido contrário.

• Estanqueidade: Condição de não permitir entrada de água para o
casco.

• Manobrabilidade: Capacidade de alterar velocidade e direção.



PROPRIEDADES HIDROSTÁTICAS DE UM NAVIO

DEFLEXÃO

• Alquebramento (Hogging): É a tendência de um navio se curvar no
meio como resultado de muito peso em suas extremidades.



PROPRIEDADES HIDROSTÁTICAS DE UM NAVIO

DEFLEXÃO

• Contra-alquebramento (Sagging): Condição em que o navio carrega
mais na meia-nau do que na vante e ré.



PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES

EMPUXO

• “Todo corpo mergulhado num fluido recebe um impulso de baixo
para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado, por esse
motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os
menos densos flutuam.”



• Vontade de querer aprender novos conhecimentos;

• Profissionalismo;

• Postura e aparência;

• Inglês.

PRINCIPAIS REQUESITOS PARA DRAFT SURVEY



MATERIAIS BÁSICOS PARA DRAFT SURVEY
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REALIZANDO O DRAFT SURVEY



TABELA HIDROSTÁTICA E INFORMAÇÕES 
INICIAIS

• A tabela hidrostática é um livro-documento que todos os navios precisam ter para
navegarem. É através do conteúdo dela que vamos poder realizar nossos cálculos de
draft.

• Para começar, já com a tabela em mãos, iremos procurar pelas seguintes
informações:

1. L.B.P;

2. LIGHT SHIP;

3. L.O.A;

4. KEEL PLATE (TEM QUE PROCURAR, AS VEZES NÃO TEM);

5. DRAFT CORRECTIONS;

6. FLAG;

7. PORT OF REGISTER;

8. IMO;

9. DATE OF DELIVERY;

10. OTHER INFORMATIONS.

• SEMPRE PEDIR DO CHIEF OFFICER A TABELA HIDROSTÁTICA.



TABELA HIDROSTÁTICA E INFORMAÇÕES 
INICIAIS

TERMOS QUE VEREMOS E UTILIZAREMOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO DRAFT SURVEY:

• DRAFT MARKS: AS MARCAS DE CALADOS AS QUAIS IREMOS OBSERVAR E ANOTAR SEMPRE QUE SOLICITADO.

• FWD: VANTE.

• MID: MEIA-NAU.

• AFT: RÉ.

• M&M: QUARTER MEANS / QUARTA MÉDIA.

• L.B.P.: LENGTH BETWEEN PERPENDICULARES / DISTÂNCIA ENTRE AS PERPENDICULARES.

• L.B.M.: LENGTH BETWEEN MARKS / DISTÂNCIA ENTRE AS MARCAS.

• TRIM: INCLINAÇÃO DA EMBARCAÇÃO ( ABICADO OU DERRABADO).

• DISPLACEMENT: DESLOCAMENTO.

• T.P.C.: TONS PER CENTIMETERS / TONELADAS POR CENTÍMETROS.

• L.C.F.: LONGITUDINAL CENTER OF FLOTATION / CENTRO DE FLUTUAÇÃO.

• M.T.C.: MOMENTO DE MUDANÇA DO TRIM.

• NET DISPLACEMENT: PESO FINAL DO NAVIO.

• DEDUCTIBLES: DEDUTIVEIS / LASTRO, ÁGUA POTÁVEL, COMBUSTÍVEL.

• LIGHT SHIP: PESO LEVE / TARA DO NAVIO

• CONSTANT: CONSTANTE / PESO MORTO DO NAVIO / UTENSÍLIOS, MÓVEIS, TRIPULAÇAO ETC.



LEITURA DE CALADOS

• Aqui começamos nosso treinamento de Draft Survey realmente.

• A leitura precisa das marcas de calados é talvez, a mais
importante das etapas do draft survey. Pois se não bem feita todo
o resto será um sucessão de erros e assim terá no final um DS
completamente incorreto.

• Devemos nos atentar para as marcas de calado. Existem diverso
tipos de marcação. Hoje em dia é mais comum utilizar o modelo
internacional com medidas em Metros, mas existem também
medidas em pés/polegadas, cm. Como também com números
romanos.



LEITURA DE CALADOS

EXEMPLOS:

Medida em metros Medida em pés/polegadas Medida em algarismos romanos



LEITURA DE CALADOS

Realizando a leitura de calado:



CÁLCULO DE TRIM E MÉDIAS

APÓS REALIZADA A LEITURA DE CALADO A PRÓXIMA ETAPA É O 
CÁLCULO DAS MÉDIAS E TRIM.

Cálculo das médias:

MÉDIAS

4,86

6,03

7,53

4,80

5,92

7,53

(P+S)/2= 1ª MÉDIA

(P+S)/2= 1ª MÉDIA

(P+S)/2= 1ª MÉDIA

CORREÇÕES DE DISTÂNCIAS:

FWD: 5,38     MID:0,00     AFT: -1,20

1ª MÉDIA - + CORR - KEEL = 2ª MÉDIA

1ª MÉDIA - + CORR - KEEL = 2ª MÉDIA

1ª MÉDIA - + CORR - KEEL = 2ª MÉDIA

TRIM AP= FWD-AFT CORR = (TRIM*CORR. DIS.)/L.B.M 

L.B.M= L.B.P - DIS.FWD - DIS.AFT KEEL= 0,000



CÁLCULO DE TRIM E MÉDIAS

Cálculo das médias:

MÉDIAS

4,86

6,03

7,53

4,80

5,92

7,53

1ª MÉDIA - + CORR - KEEL = 2ª MÉDIA

1ª MÉDIA - + CORR - KEEL = 2ª MÉDIA

1ª MÉDIA - + CORR - KEEL = 2ª MÉDIA

3ª MÉDIA

((M. FWD + M. AFT) + (6 * M. MID) / 8) = 4ª MÉDIA

TRIM REAL= M. FWD – M. AFT



DESLOCAMENTO (DISPLACEMENT)

• O deslocamento é o peso da água deslocada por um navio
flutuando em águas tranquilas.

CORREÇÕES PARA O DESLOCAMENTO

• A 1ª correção para o deslocamento é para o trim real, portanto
envolvem LCF e o TPC.

1ª CORR. = (TRIM REAL * 100 * TPC * LCF) / L.B.P

• A 2ª correção utiliza-se do trim real e do DMZ.

2ª CORR. = (TRIM REAL * TRIM REAL * 50 * DMZ) / L.B.P

• Ambas são chamadas de CORREÇÃO DO DESCOLCAMENTO PELO
TRIM.



DENSIDADE DA ÁGUA

• A densidade da água ao redor do navio pode variar por diversas
razões, dependendo do local a ser coletada como superfície ou em
níveis mais baixos.

• Busque sempre fazer a coleta da amostra d’água corretamente,
utilizando um amostrador devidamente confeccionado. Nunca use
baldes, latas ou qualquer outro amostrador aberto.



DENSIDADE DA ÁGUA

• Utilize sempre um densímetro com certificado de calibração
válido.

• Para melhor determinar a densidade da água, pode-se utilizar o
refratômetro. Principalmente para determinar a densidade da
água de lastro.



LASTRO

• O lastro ou Ballast de um navio servem para dar equilíbrio para a
embarcação.

• Cada navio tem seus tanques de lastro, onde normalmente iremos
encontrar com nomenclaturas de DWBTS e DWBTP ou SWBTS e
SWBTP.

• É sempre bom realizar a sondagem dos tanques de lastro quando
for realizar o DS.



LASTRO

PORÃO DE LASTRO

• Normalmente navios grandes utilizam o porão 4 como tanque de
lastro. Desvios de quantidade de lastro podem ser significativos
devido o grande volume do porão.

FORMA DE SONDAGENS:

• ULLAGE: É a distância entre a superfície do líquido e o topo do
tanque.

• INNAGE: É a quantidade de produto existente no tanque. Sua
medida comumente é realizada com uma trena e giz.



CONSTANTE

• A constante do navio é todo e qualquer peso colocado ou removido
de bordo que não foi considerado na determinação do peso leve
(LIGHT SHIP) como por exemplo máquinas e equipamentos de
limpeza dos porões.

• A constante é um ponto importante do draft survey. Seu valor deve
ser comparado e avaliado com a declarada pelo imediato do navio.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• O intuito dessa apresentação foi repassar a todos os conceitos e
principais ferramentas para a realização do draft survey. Não
posso afirmar ou confirmar que ao final deste, todos serão
arqueadores e daqui sairão aptos a realizar draft. Porém, com
força de vontade, oportunidades, treinamentos e vivência, cada
um de nós aprenderá e saberá realizar sozinho seu draft. Tudo
depende de cada um de nós.

MUITO OBRIGADO E SUCESSO A TODOS.


