P3 – PRODUTO 3
ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES NAS
PRIMEIRAS ETAPAS DA EMBARCAÇÃO DOCADA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
▪

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO 2018.1017.00025-6

▪

EMBARCAÇÃO: SOLONCY MOURA

▪

CARACTERÍSTICA DO CASCO: Ct: 26,00m / BOCA: 7,90 m / Pontal: 3,60 m

▪

ARMADOR: IBAMA/CEPSUL

▪

CONTRATANTE: FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE – FUNBIO

▪

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA N° 066/2019

“Este trabalho foi elaborado com recursos do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI 1777032 como parte da
compensação ambiental para adequação das plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao
descarte de água de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA 02001.000128/2018-26”
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1

OBJETIVO

Este documento tem como objetivo destacar as principais atividades desenvolvidas no início do acompanhamento
da execução dos serviços com a embarcação docada.

2

Produto 3 (P3)

De acordo com o contrato, o produto 3 é um documento que destacará as principais atividades desenvolvidas do
acompanhamento da execução dos serviços com a embarcação docada até a etapa do jateamento e remoção
total das incrustações, de tintas residuais e ferrugem, assim como pintura de fundo anticorrosivo, incluindo outros
serviços concomitantes, caso existam.

2.1

Reboque

O reboque da embarcação foi realizado no dia 17 de março de 2020. Foram utilizadas duas embarcações para
realização do reboque, Santa Catarina A e Topzera 2. A embarcação Santa Catarina A ficou amarrada à boreste do
Soloncy Moura e a embarcação Topzera 2 ficou no apoio. As Fotos 1 e 2 registram parte do reboque realizado.
Não houve problemas durante a manobra de reboque.

Foto 1: Reboque da embarcação Soloncy Moura
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Foto 2: Embarcação Santa Catarina A rebocando Soloncy Moura

2.2

Docagem

A docagem da embarcação foi iniciada no dia 30 de março de 2020. Foram utilizados airbags com o auxílio de um
guincho para tirar a embarcação da água. As Fotos 3 e 4 mostram o início e o término da docagem. A utilização
dos airbags fez com que as bolinas da embarcação ficassem danificadas, conforme demonstra a Foto 5, o estaleiro
se comprometeu a recuperar as bolinas e está estudando uma nova forma de lançamento da embarcação à água
no término dos serviços para que o mesmo problema não aconteça.
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Foto 3: Início da docagem

Foto 4: Término da docagem
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Foto 5: Bolina de Boreste amolgada após docagem

2.3

Limpeza do casco e remoção de cracas

A limpeza das obras vivas da embarcação foi realizada no dia 08 de abril de 2020. O estaleiro utilizou um hidrojato
com água pressurizada conforme solicitado nas especificações técnicas. A Foto 6 mostra a aplicação do hidrojato
na proa da embarcação. As fotos 7 e 8 mostram a região do hélice e leme antes e depois da limpeza e remoção
de cracas.

2.4

Medição da espessura por ultrassom

A medição de espessura do casco por ultrassom foi realizada pela empresa Projeta no dia 13 de abril de 2020. A
medição mostrou que existem dois furos, um em cada bordo, no fundo da embarcação, a região da popa
apresentou baixa espessura, sendo necessário a troca de chapas nesta região. Será necessário realizar a troca de
parte de uma chapa na região do costado de bombordo. O convés principal apresentou baixa espessura na região
coberta, sendo necessário a troca de chapas nesta região. A região da popa no convés principal apresentou boa
espessura, não sendo necessário a troca de chapas. A região da proa do convés superior também apresentou
baixa espessura, sendo necessário a troca de boa parte das chapas desta região. As anteparas estanques
apresentaram boa espessura. De acordo com o estaleiro, será necessário, a priori, realizar a troca de 7.500 kg de
chapas de aço, este peso está abaixo do que foi previamente definido no contrato (9.850 kg). A foto 9 apresenta
a medição da espessura. O relatório preliminar da medição de espessura está no anexo deste documento.
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Foto 6: Aplicação de hidrojato

Foto 7: Hélice e Leme antes da limpeza

Foto 8: Hélice e Leme após limpeza
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Foto 9: Realização do ensaio de medição de espessura por ultrassom

2.5

Retirada dos equipamentos

Estava prevista a retirada de alguns equipamentos da praça de máquinas e do peak ré da embarcação para serem
realizadas reformas e/ou substituições. Foram realizadas as retiradas dos seguintes equipamentos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Manômetro do tanque lubrificante;
Luminárias de emergência do peak ré;
Motores e bombas de bombordo (verdes);
Luminárias de emergência da praça de máquinas;
Sistema de comunicação;
8 baterias de 150 Ah 12 V;
Bombas de boreste;
Bombas do sistema de água doce e salgada;
Equipamentos de alarmes;

Ainda estava previsto a retirada da unidade geradora de bombordo e boreste, compressores do sistema de frio e
condensador de gelo. No entanto, foram revistos estes itens na especificação técnica e ficou definido que os
geradores não serão retirados de bordo para revisão e não serão realizados serviços no sistema de refrigeração,
desta forma, estes equipamentos não foram retirados da embarcação.
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2.6

Desmontagem do eixo propulsor

Atendendo a especificação técnica dos serviços, o eixo propulsor foi retirado e verificado, inicialmente,
visualmente. O eixo passou por um procedimento de limpeza pelo hidrojato de média pressão. As fotos 10 e 11
mostram, respectivamente, o eixo antes e depois da limpeza. Após a limpeza, foi realizado o procedimento de
dimensionamento do eixo utilizando equipamentos de medição. Através deste dimensionamento, foi realizado
desenho as-built do eixo. A foto 12 detalha o eixo com suas dimensões.

Foto 10: Eixo propulsor antes da limpeza

Foto 11: Eixo propulsor após a limpeza de média pressão
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Foto 12: Desenho do eixo propulsivo
Foi observado uma corrosão generalizada no eixo na região entre as camisas e na região próxima à prensa gaxeta.
Além da corrosão, foi observado uma não conformidade no furo de fixação da chaveta. A foto 13 mostra a
corrosão entre as camisas e a foto 14 mostra a não conformidade na região de fixação da chaveta do hélice.

Foto 13: Corrosão entre as camisas do eixo propulsivo
Para finalizar a análise do eixo propulsivo, foi realizado o procedimento de teste por líquido penetrante nas
regiões das chavetas, com o objetivo de visualizar possíveis trincas e não conformidades. A foto 15 apresenta a
área do hélice com o líquido penetrante e, a foto 16 apresenta em detalhe o defeito no furo de fixação da chaveta.
Apesar das não conformidades e da corrosão o eixo ainda é considerado em bom estado, não sendo necessário a
substituição do mesmo.
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Foto 14: Não conformidade na região da fixação da chaveta no hélice

Foto 15: Aplicação de líquido penetrante na região da chaveta do hélice

Foto 16: Detalhe do defeito no furo de fixação da gaxeta
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2.7

Análise de buchas, mancais, gaxetas, prensa-gaxetas e demais acoplamentos do eixo

Foi realizado uma análise de todos os componentes de acoplamentos do eixo propulsor. A caixa da prensa gaxeta,
contra flange, porca do contra flange e porca do hélice foram retirados, lavados e inspecionados. A caixa da prensa
gaxeta apresentou corrosão generalizada e os parafusos de fixação são em aço comum. A caixa passará por
tratamento superficial e os parafusos serão substituídos. O contra flange da caixa reversora apresenta corrosão,
mas está em condições operacionais. A porca do contra flange apresentou algumas marcas de montagem, nas
áreas destinadas ao aperto, mas não apresentou nenhuma não conformidade. A porca do hélice não apresentou
nenhuma não conformidade, o estaleiro sugeriu a usinagem de canal para instalação de o-ring para evitar a
entrada de água entre o bosso do hélice e do eixo. A foto 17 apresenta a prensa-gaxeta e contra flange antes da
limpeza e a foto 18 apresenta a porca do hélice.

Foto 17: Prensa-gaxeta e contra flange antes da limpeza

Foto 18: Porca do hélice
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Após a retirada do eixo propulsor, as buchas foram limpas e avaliadas visualmente não sendo observada nenhuma
não conformidade, como rasgos e trincas. As buchas foram medidas internamente usando compasso interno e as
medidas encontradas foram 161,1 mm na bucha de ré e 161,1 mm na de vante. Na região das camisas do eixo foi
observada que ambos os mancais possuem 160,1 mm dessa forma a folga nominal entre o eixo e as buchas é de
1,00 mm. Esta folga está dentro dos padrões iniciais de montagem, não sendo assim necessário a troca das buchas.
Desta forma, como a descrição do item na especificação técnica previa a troca das buchas e o valor considerado
pelo estaleiro para execução do serviço também considerava a troca, ficou acertado com o estaleiro que teremos
um crédito no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a serem utilizados em outros serviços futuros. A foto 19
apresenta a bucha interna.

Foto 19: Bucha interna

2.8

Retirada do hélice

O hélice foi removido, lavado com hidrojato de média pressão, polido com lixa manual e inspecionado. Durante a
inspeção visual, foi observado algumas não conformidades no hélice, em uma das pás havia uma pequena avaria.
Após a limpeza, foi aplicado o procedimento de ensaio não destrutível no bosso e nas pontas das pás. A foto 20
mostra o hélice com aplicação do líquido penetrante. O líquido penetrante identificou várias trincas na região das
pontas das pás. Os defeitos apresentados no hélice são pequenos e pontuais, somente uma das pás apresentou
um amolgamento e uma pequena trinca, provavelmente algum objeto bateu na pá e ocasionou esta não
conformidade. A foto 21 apresenta o amolgamento e a trinca da pá.
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Foto 20: Hélice com aplicação de líquido penetrante

Foto 21: Amolgamento e trinca na pá do hélice

2.9

Reforma das serpentinas

De acordo com a especificação técnica dos serviços as serpentinas deveriam passar por reforma, em especial a
serpentina de refrigeração do MCA de bombordo que apresentava furos. O estaleiro fez o teste de estanqueidade
nas serpentinas e confirmou que somente a serpentina do MCA de BB apresentava furos. Após identificar o local
dos furos, foi realizado o preenchimento com solda e fez-se um novo teste de estanqueidade que mostrou que o
reparo foi bem sucedido. Não houve necessidade de troca de perfil.
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2.10 Jateamento e pintura das âncoras
Foi realizado a retirada das âncoras a bordo, jateamento e pintura na cor preta. As fotos 22 e 23 mostram,
respectivamente, as âncoras antes e após o jateamento e pintura.

Foto 22: Âncora antes do jateamento e pintura

Foto 23: Âncoras após jateamento e pintura
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PROJETA ENGENHARIA NAVAL
Rua Corretor Ernesto Assini, 953 – sala 201– Navegantes – SC
Telefone: (47) 99254-0670

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA

EMBARCAÇÃO

SOLONCY MOURA

Relatório nº 044/20

projetanaval@gmail.com

data: 16/04/2020

SOLONCY MOURA

LAUDO INICIAL DE INSPEÇÃO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA

Navegantes, SC. 16 de Abril de 2020.
Objeto
Local da Inspeção
Condição
Datada inspeção

: Embarcação “SOLONCY MOURA”
: Navegantes - SC
: a Seco
: 15/04/2020

A inspeção foi realizada nos termos da NORMAM 01, extraindo os valores de pelo menos 5
pontos por unidade de chapeamento.
Foram verificados o chapeamento do fundo, costado, convés principal, convés superior e
anteparas estanques. Os valores estão apresentados no mapeamento anexo a esse relatório.
Além dos pontos com redução acima dos 20% da espessura nominal, foram identificadas regiões
amplas com oxidação excessiva, como nos costados (próximos a linha d`água de projeto), no convés superior e
convés principal. Portanto, na análise para quantificação do chapeamento a ser substituído, é recomendado que
esse fator também seja levado em consideração.

Luciano Nassis Soave
Tecnólogo em Construção Naval – CREA-SC: 168893-6
Anexo: Relatório com o resultado da Inspeção.
Relatório nº: 044/20
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