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RESUMO – Bioincrustações são seres vivos, geralmente crustáceos, que agregam ao casco de 
embarcações marítimas. Estudos comprovam que a bioincrustação do casco do navio altera a 
hidrodinâmica do navio, aumentando sua força de arrasto. À medida que a intensidade da 
incrustação aumenta, é necessário realizar limpezas periódicas, visando diminuir as perdas 
energéticas. A bancada de testes construída tem como objetivo avaliar ferramentas utilizadas na 
limpeza de cascos de navios. A bancada de testes é composta por um motor principal (eixo Y), 
responsável pela rotação das ferramentas. Este motor é sustentado por uma estrutura, que permite 
que ele se mova lateralmente (eixo Z). Perpendicularmente ao motor principal, encontra-se o motor 
de cremalheira (eixo X), que tem como função movimentar o reservatório, para então a placa de 
teste sofrer a ação da ferramenta testada. O reservatório é onde é fixada a placa de teste, e tem a 
função de armazenar água, para que o teste seja feito com a ferramenta submersa, simulando o 
funcionamento real. A bancada de teste é acionada por um painel de controle. Com esta variação foi 
possível testar diferentes condições de trabalho para posterior análise das condições ótimas de 
operação. Foram testados diferentes tipos de ferramentas em rotações pré-selecionadas. Os 
resultados preliminares indicam que a bancada de testes é eficiente.  
Foi depositado um pedido de patente para a bancada de teste (número BR 10 2021 010752 9). 
 
ABSTRACT– Biofouling are living beings, usually crustaceans which assembles in the hull of 
marine vessels. Studies proves that ship hull biofouling changes ship hydrodynamics, increasing its 
drag force. As the fouling intensity increases, is necessary to execute periodic cleanings, aiming to 
decrease the energetic losses. The built test bench has the objective of evaluate tools used in ship 
hull cleaning. Structurally the test bench is composed by a main motor (Y axis), responsible for 
tools rotation. This motor is held by a structure, which allows it to move laterally (Z axis). 
Perpendicularly to the main motor, there is the rack motor (X axis), that has as its function to move 
the reservoir, for then the test plate suffers the action of the tested tool. The reservoir is where the 
test plate is fixed, and it has the function of store water, to the test be done with the tool submerged, 
simulating the real operation. The test bench is triggered by a control panel. With this variation it 
was possible to test different work conditions for further analysis of optimal operation conditions. It 
was tested different tool types in pre-selected rotations. The preliminary results indicates that the 
test bench is efficient. 
 
Palavras-Chave – Limpeza de bioincrustações; cascos de navio, bancada de testes. 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor de transporte marítimo é fortemente afetado pela presença de bioincrustações nos 

cascos do navio que causa uma deterioração significativa no desempenho do navio de acordo com 

Farkas et al. (2021). A presença de bioincrustação na superfície imersa resultará em maior 

rugosidade da superfície causando principalmente aumento na resistência ao atrito (Farkas et 

al.(2018)). De acordo com NAVY (2006) a bioincrustação do casco do navio pode implicar um 

aumento de 20% na resistência à propulsão quando o navio está próximo do cais. Incrustações na 

hélice do navio podem aumentar em até 50% o consumo de energia do navio, quando comparado a 

um casco limpo ou com baixa intensidade de incrustação. 

Para evitar a formação de bioincrustações no casco dos navios, a grande maioria dos navios 

de médio e grande porte tem seus cascos cobertos com tintas anti-incrustantes que possuem 

componentes químicos ou biológicos que impedem que a bioincrustação se fixe nos cascos do 

navio. Elas são o principal sistema utilizado contra o desenvolvimento desses organismos 

(bactérias, algas, moluscos, crustáceos, etc.) em superfícies imersas. A colonização por organismos 

e sua secreção formam o biofilme (primeira etapa da bioincrustação) (Compère et al. 2001). 

Comumente, os navios comerciais são ancorados a cada 3 a 5 anos, mas para alguns navios esse 

período pode ser estendido até 7,5 anos, durante esse período, a bioincrustação pode aderir a 

superfícies imersas (Lindholdt et al.2015) mesmo com o uso de tintas anti-incrustantes, portanto, a 

limpeza mecânica do casco do navio é necessária periodicamente. Por estas razões é necessário 

realizar um levantamento, descrição e estudos dos métodos utilizados para a limpeza do casco das 

embarcações. Consequentemente, avaliar o melhor método de limpeza e as melhores ferramentas 

para realizá-lo a fim de gerar economia financeira e reduzir o impacto ambiental desse 

procedimento. Existem vários métodos para lidar com o problema da bioincrustação. As tecnologias 

de limpeza atuais seguem duas abordagens amplas, a primeira usando tratamentos que matam 

organismos bioincrustantes "in situ" e contando com o movimento subsequente da embarcação 

através da água para eliminar a bioincrustação morta do casco, e a segunda que remove a 

bioincrustação do casco por esforço mecânico (Morrisey and Woods, 2005).  

As tecnologias mecânicas são as mais utilizadas para remoção de bioincrustações em 

embarcações de médio e grande porte. Normalmente a limpeza é realizada por escova rotativa em 

contato, podendo-se variar o material da escova, de acordo com a aplicação. Nylon ou polipropileno 

para lodo, algas e organismos moles; plásticos mais duros, escovas de aço ou esponjas abrasivas 
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para remover organismos duros e calcários (Flemming et al., 1998). Tem-se no mercado 3 grandes 

grupos de dispositivos de limpezas mecânicas: 

Dispositivos portáteis (1) - São usados por mergulhadores para limpar embarcações menores, 

áreas confinadas (áreas de nicho) dos cascos de navios maiores e para polir hélices. Eles podem ser 

acionados hidraulicamente (via sistema hidráulico da embarcação de apoio ou via água do mar 

bombeada) ou pneumaticamente, e podem ser equipados com vários tipos de escova (por exemplo, 

silicone, polipropileno, nylon ou aço), lâminas de corte ou almofadas abrasivas. Alguns dispositivos 

portáteis podem ser operados manualmente a partir da superfície da água, sem a necessidade de 

mergulhadores. A maioria dessas ferramentas não inclui sistemas de coleta e filtragem de resíduos, 

embora seja possível atualizá-las ou modicar o projeto de pelo menos alguns sistemas atuais. 

Carros escova operados por mergulhador (2) - Estas são, na verdade, versões maiores dos 

dispositivos portáteis, podem ter mais de uma cabeça de limpeza, são auto propelidas (com o 

mergulhador fornecendo direção e controle da velocidade e força de limpeza) e se aplicam à 

superfície do casco pelo impulso de hélices ou sucção criada pelo fluxo de água através da cabeça 

de limpeza. Elas são acionadas hidraulicamente (através do sistema hidráulico da embarcação de 

apoio ou através de água do mar bombeada) e podem ser equipadas com vários tipos de escova (por 

exemplo, silicone, polipropileno, nylon ou aço), lâminas de corte ou almofadas abrasivas. 

Carros escova operados por robô (3) - Esses dispositivos autopropulsores e autônomos fixam-

se à superfície do casco pelo empuxo das hélices, pela sucção criada pelo fluxo de água através da 

cabeça de limpeza ou por ímãs (Iborra, 2010). 

Diante deste contexto este trabalho tem como principal objetivo desenvolver uma bancada de 

testes que seja possível simular a limpeza de bioincrustações em cascos de navios. Na bancada 

serão testados diversos tipos de ferramentas comumente utilizadas na limpeza de navios. Utilizando 

dados fornecidos pela bancada (como velocidade da ferramenta e corrente elétrica da ferramenta), e 

análise visual da placa de teste após a limpeza, pretende-se comparar e avaliar os diferentes 

métodos de limpeza de bioincrustações. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A bancada de testes foi construída visando simular as condições de operação normais 

utilizadas em uma limpeza de cascos. Para isso foi necessário construir uma estrutura que 
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permitisse que o trabalho realizado fosse submerso, que fornecesse um movimento rotativo à 

ferramenta em teste e que causasse um movimento relativo entre a placa de teste e a ferramenta 

testada. As placas de teste utilizadas no processo possuíam bioincrustações reais. Elas foram 

submersas durante um período total de 131 dias na Baía da Guanabara, RJ. Para atender a estes 

requisitos, foi-se projetado o sistema descrito: 

2.1 Estrutura da bancada e Painel de controle 

 

Uma relação dos componentes da estrutura mecânica da bancada, bem como suas funções 

apresentada abaixo e a bancada pode ser vista na figura 1: 

1. Motor da ferramenta: Fornece o movimento rotativo à ferramenta em teste. Sua velocidade pode 

ser alterada através do inversor de frequência do motor da ferramenta. Para esta bancada este motor 

possui 3CV, a rotação é 1735 RPM e a rede de alimentação é trifásica 220Vca. 

2. Motor da cremalheira: É responsável por executar um movimento linear perpendicular do 

reservatório em relação à ferramenta em rotação. Este motor também pode ter sua velocidade 

variada através do inversor de frequência da cremalheira. Para esta bancada, este motor possui 1CV, 

a rotação nominal é 1150Hz e a rede de alimentação é trifásica 220Vca. 

3. Reservatório: É onde as placas de teste são fixadas. Tem a função de armazenar água para 

simular a condição de limpeza submersa de incrustação. 

4. Ferramenta: Aplica a força gerada pelo eixo do motor para retirar as incrustações da placa de 

testes. A ferramenta é acoplada ao eixo do motor através de rosca M16. Poderão ser acopladas à 

bancada quaisquer ferramentas rotativas que possuam encaixe para essa rosca. 

5. Trilho: É o caminho por onde o reservatório movimenta 

6. Cremalheira: Barra dentada que acopla com o motor da cremalheira 

7. Cabeçote de sustentação: É um sistema que sustenta o motor da ferramenta na posição de 

trabalho, ele também permite o movimento lateral do motor. 

8. Acoplamento: É um sistema pinhão-cremalheira que transforma o movimento circular do motor 

da cremalheira em um movimento linear, para que o reservatório movimente. 
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Figura 1 -  Estrutura da bancada de limpeza 

O painel de controle tem a função de acionar a bancada e executar as ações pré determinadas 

para o real funcionamento da mesma. Ele foi projetado especialmente para atender às necessidades 

da bancada e possui os seguintes componentes, e funções, conforme pode-se observar na figura 2: 

 

Figura 2 - Painel de controle da bancada de limpeza 

9. Estrutura do painel: Estrutura auto portante modular, fabricada em aço carbono 1400x600x600, 

tem a função de servir de proteção mecânica para os componentes localizados em seu interior. 

10. Interfaces Homem-Máquina dos inversores de frequência: Dispositivo de LCD localizado na 

parte externa do painel. Através da IHM é possível visualizar os dados de operação dos inversores 

de frequência 

11. Botoeira de emergência: Responsável por parar o equipamento em qualquer momento em uma 

situação de emergência 

12. Botoeira de desliga: Responsável por desligar o equipamento em situações comuns 
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13. Ventilador: Refrigera o interior do painel elétrico. Localizado na parte de cima do painel, atua 

como exaustor, retirando o ar quente para fora. Na parte de baixo do painel está localizado a grelha 

(que não possui motor, é apenas uma abertura), que é por onde o ar ambiente entra. 

14. Lâmpadas de sinalização: Informam ao operador da bancada se a bancada está energizada, se a 

bancada está ligada ou se a emergência está acionada. 

15. Chave seccionadora: Item de segurança de exigência da NR-10, tem a função seccionar o painel 

da alimentação da rede elétrica, para executar intervenções de manutenção. 

16. Botoeira de liga: Aciona a bancada em situação normal 

17. Inversor de frequência para acionamento do motor principal: Responsável por acionar o motor 

da ferramenta e por variar a velocidade da mesma. Através do inversor de frequência são adquiridos 

os dados de operação (velocidade da ferramenta e corrente da ferramenta). Ele possui 2 saídas 

analógicas de 4-20mA que fornecem estas informações para o sistema de aquisição de dados. 

18. Inversor de frequência para acionamento do motor da cremalheira: Responsável por acionar e 

variar a velocidade do motor da cremalheira. Este inversor não fornece dados para o sistema de 

aquisição de dados. 

19. Base da chave seccionadora: Fixada nos trilhos de montagem, é onde se conectam os cabos da 

chave seccionadora. 

20. Bornes de potência: Conectores de parafuso que conectam a tensão que chega da rede e a tensão 

que alimenta os motores 

21. Barra de terra: Responsável por equipotencializar a estrutura de todos os dispositivos e assim 

evitar choques elétricos causados por correntes de fuga.  

22. Tomada de manutenção: Utilizada para alimentar equipamentos periféricos da bancada, como 

computadores e celulares  

23. Relé de segurança: Dispositivo exigido pela NR12, é um relé programado que bloqueia a 

bancada caso a botoeira de emergência for acionada 

24. Bornes de conexão internas: Conectores de parafusos utilizados para conectar alguns pontos dos 

componentes 

25. Disjuntores monopolares: Realizam a proteção dos circuitos de comando do painel 

26. Disjuntores motor: Realizam a proteção dos inversores de potência do painel.  

27. Fontes de alimentação: Responsável por transformar a tensão alternada da rede, em tensão 

contínua para alimentação do circuito de comando e do sistema de aquisição de dados.  

28. Relés de uso geral: Realizam a lógica de funcionamento do painel. Em casos mais complexos, 

esta lógica pode ser realizada por microcontroladores ou Controladores Lógicos Programáveis. 
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2.2 Procedimento de execução de limpeza 

Para executar-se o processo de limpeza utilizando da bancada de arrancamento é necessário 

seguir os seguintes passos: 

1. Fixação da placa incrustada através de parafuso atarraxantes a placa incrustada a ser limpa em 

um pedaço de compensado naval, que por sua vez é fixado no reservatório 3 de aço inox por 8 

parafusos Allen M8; 

2. Enchimento do reservatório 3 com água até 10 cm da borda; 

3. Fixação da ferramenta 4 que se deseja utilizar na ponta do eixo do motor da ferramenta, esta 

ferramenta 4 é fixada ao eixo do motor através de rosca M8; 

4. Acionamento do motor da ferramenta através da botoeira verde localizada na porta do painel de 

controle; 

5. Acionamento do motor da cremalheira, através da Interface Homem Máquina do inversor de 

frequência também localizada na porta do painel, com o objetivo de realizar o movimento linear do 

reservatório e com isso passar a ferramenta rotativa pela placa de testes incrustada, e 

consequentemente remover as incrustações; 

6. Desacionamento do motor da cremalheira (através de chaves fim de curso que indicam o fim da 

cremalheira), em seguida o motor da ferramenta (através da botoeira vermelha); 

7. Retirada da placa de teste; 

8. Esvaziamento do reservatório. 

A figura 3 mostra as placas posicionadas e submersas, prontas para iniciar o processo de 

limpeza: 

 

Figura 3 - Bancada de pronta para se iniciar os testes 
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2.3 Aquisição de dados 

Para que seja possível mensurar a força necessária para arrancar as cracas é necessário 

adquirir essas grandezas continuamente. Serão monitoradas 2 variáveis na bancada de arrancamento 

de bioincrustações: 

 Velocidade do motor da ferramenta; 

 Corrente do motor da ferramenta. 

O inversor de frequência possui duas saídas analógicas configuráveis que fornecem estes valores 

em um sinal analógico de 0-10V ou de 4-20mA. Para a aquisição das saídas analógicas do painel, 

foi utilizada a placa USB 6009 da fabricante National Instruments. A placa USB 6009 se comunica 

com o computador através da porta USB, e utiliza da tecnologia Plug and Play, ou seja, assim que 

conectada, a placa já inicia o software Signal Express. A alimentação da placa é realizada através do 

cabo USB, e a conexão às entradas da placa são realizadas através do barramento principal da placa. 

A placa de aquisição de dados permite trabalhar com vários tipos de sinais analógicos, não sendo 

necessário realizar a equalização entre os mesmos, deste modo, os canais de entradas dos sensores 

foram configurados de acordo com o range do próprio instrumento. O software utilizado para fazer 

leitura e tratamento dos dados é o LabView Signal Express. A Tabela 1 apresenta o mapa de 

endereço das variáveis monitoradas, corrente e velocidade do motor. 

Tabela 1 - Mapa de endereço das variáveis selecionadas 

Painel Placa Sinal Range Endereço 
Bioincrustação USB6009 Velocidade 4-20mA ai_0 
Bioincrustação USB6009 Corrente 4-20mA ai_1 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram testadas 4 ferramentas na bancada de testes: Escova de aço (1), escova de latão (2), 

faca rotativa (3), e escova de nylon (4), totalizando um total de 116 ciclos de execução. Cada tipo 

de limpeza possuiu suas próprias características, particularidades e eficiência. A eficiência das 

ferramentas será discutida em trabalhos posteriores. A figura 4 ilustra as diferentes ferramentas que 

foram acopladas na bancada.  
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Figura 4 - Ferramentas utilizadas no teste 

Como o teste foi realizado simulando as condições normais de limpeza de navios, ou seja, 

submerso, teve-se a necessidade de se encher o reservatório. O mesmo não apresentou vazamentos e 

durante a sua movimentação a água presente não derramou, indicando o movimento suave do trilho. 

A figura 5 ilustra placas de testes que foram submetidas à limpeza da bancada. Percebe-se que 

grande parte das cracas foram retiradas e que a bancada realizou um movimento uniforme. Algumas 

placas tiveram dano na pintura. Os danos na pintura com formato circular pequeno são causados 

pelas próprias cracas, que ao serem retiradas, levam parte da pintura com elas, isso ocorre apenas 

em alguns tipos menos eficientes de tinta. Os danos circulares maiores e lineares indicam uma falha 

de regulagem na altura da ferramenta, indicando que a ferramenta executou muita pressão sob a 

placa. È interessante que no futuro seja instalado um sistema de regulagem de altura na bancada. 

 

Figura 5 - Exemplo de placas submetidas à limpeza na bancada de testes 

 O sistema de aquisição de dados funcionou perfeitamente, fornecendo um sinal de corrente 

proporcional para cara velocidade aplicada. Em relação à corrente da ferramenta, era esperado que 

ela variasse de acordo com a quantidade incrustante, porém ela permaneceu estável em 4,1A 

(mesma corrente do motor operando a vazio), com isso pode concluir-se que a presença das cracas 
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não foi significativa para causar um aumento significativo de carga no motor, consequentemente de 

corrente. 

Considerando os resultados apresentados acima, conclui-se que a bancada de testes foi 

eficiente e através dela foi possível adquirir os valores de operação das ferramentas, como a 

velocidade e a corrente do motor. Através destes dados e dos dados de eficiência das ferramentas 

(obtidos visualmente) é possível determinar qual ferramenta utilizar e a qual velocidade, de acordo 

com o nível de incrustação presente na placa. 
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