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Importância da Importância da DocagemDocagem

•• Vantagens deVantagens de docardocar no AMRJno AMRJ
–– custos;custos;
–– produtividade;produtividade;

–– disponibilidade do dique.disponibilidade do dique.

•• Necessidade de reparo das linhas de eixoNecessidade de reparo das linhas de eixo



DesafioDesafio

NAe “São Paulo” Dique Régis

Comprimento (m) 266,32 254,58

Boca (m) 51,20 35,06

Altura (m) 66,09 15,51

Calado (m) 8,54

Deslocamento (t) 33.673

Como Como docardocar um navio em um dique menor um navio em um dique menor 
do que ele?do que ele?



Dificuldades X SoluçõesDificuldades X Soluções

NavioNavio
DesatualizadasDesatualizadas

DiqueDique

ImprecisasImprecisas

InterferênciasInterferências

Acervo técnicoAcervo técnico

Levantamento topográficoLevantamento topográfico

Medições de apêndicesMedições de apêndices

Altura / deslocamento BEAltura / deslocamento BE

Simulações virtuaisSimulações virtuais

Elevador / guindastesElevador / guindastes

InformaçõesInformações



Dificuldades X SoluçõesDificuldades X Soluções

Insuficiência de picadeirosInsuficiência de picadeiros

Inexistência deInexistência de defensasdefensas

Vala de escoamentoVala de escoamento

CabrestantesCabrestantes

Visualização da proaVisualização da proa

Projeto / aquisiçãoProjeto / aquisição

Projeto / aquisiçãoProjeto / aquisição

Supressão de picadeirosSupressão de picadeiros

ModernizaçãoModernização

Alinhamento de balizasAlinhamento de balizas

InfraInfra--estruturaestrutura



PicadeiroPicadeiro DefensaDefensa





Retirados 11 picadeiros  
da região interditada





Alinhamento das balizasAlinhamento das balizas



Simulação GráficaSimulação Gráfica
•• ObjetivosObjetivos

–– confirmar em quais condições de calado e maré o navio confirmar em quais condições de calado e maré o navio 
poderia poderia docardocar;;

–– permitir uma visualização espacial da manobrapermitir uma visualização espacial da manobra..

•• Contrato entre o AMRJ e Contrato entre o AMRJ e oo TPN da EPUSPTPN da EPUSP
•• MetodologiaMetodologia

–– informações fornecidas pelo AMRJ;informações fornecidas pelo AMRJ;
–– maquetes eletrônicas com precisão de mm; maquetes eletrônicas com precisão de mm; 

–– não foram considerados vento e correntenão foram considerados vento e corrente

•• ProdutosProdutos
–– 5 filmes com as simulações de 5 filmes com as simulações de docagemdocagem;;
–– 45 “fotos” da seção mestra nas diferentes seções do 45 “fotos” da seção mestra nas diferentes seções do 

diquedique;;
–– 9 combinações de calado e maré9 combinações de calado e maré..













DocagemDocagem





Navio saindo do diqueNavio saindo do dique

Defensas atuando no costadoDefensas atuando no costado



Distâncias após a DocagemDistâncias após a Docagem
entre a proa e o diqueentre a proa e o dique

2700

3900



1700

Apêndice de BB x Cunho (mm)Apêndice de BB x Cunho (mm)

Navio docado a 1300 mm BENavio docado a 1300 mm BE

60
0

1800

57
0

Previsto
Real



Bolina de BB Bolina de BE

3706
1210

3737
1179

Real
Previsto



ConclusõesConclusões

•• A simulação gráfica teve contribuição A simulação gráfica teve contribuição 
importante no planejamento daimportante no planejamento da docagemdocagem

•• O uso da simulação gráfica justificaO uso da simulação gráfica justifica--se em se em 
atividades que, mesmo típicas em um atividades que, mesmo típicas em um 
estaleiro, sejam de grande responsabilidadeestaleiro, sejam de grande responsabilidade

•• Sucesso da Sucesso da docagemdocagem dodo NAeNAe “São Paulo”“São Paulo”
–– dedicação e profissionalismo dos servidores civis dedicação e profissionalismo dos servidores civis 

e militares envolvidos; ee militares envolvidos; e
–– parceria Marinha parceria Marinha -- Universidade Universidade -- Empresa.Empresa.



Arsenal de Marinha do Rio de JaneiroArsenal de Marinha do Rio de Janeiro
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