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RESUMO 

 

Esta monografia trata da temática do gerador 3516C caterpillar e as embarcações. 
Para tanto, foi traçado um recorte sobre embarcações, e posteriormente sua relação 
com a energia necessária para o funcionamento dos equipamentos no interior 
destas. O estudo trouxe também os tipos de geradores, para que, no último capítulo 
explorasse de forma ampla o Gerador Caterpillar 3516C e sua implicação para as 
embarcações, uma vez que este é um modelo trouxe a possibilidade de aumento da 
qualidade das viagens marítimas, assim com, trouxe também um equipamento 
capaz de oportunizar energia sem riscos de eventuais problemas em alto-mar. O 
objetivo geral se traduz em identificar como o gerador 3516C caterpillar influencia na 
dinâmica das embarcações. Concluiu-se que os geradores são essenciais para as 
embarcações, e que o gerador 3516C Caterpillar foi considerado essencial na 
atualidade para a manutenção da qualidade de energia em alto mar. 
 

Palavras-chave: Gerador; Energia; Embarcações. 

  



 

 

PACHECO, Cleverson. Generator 3516c caterpillar and vessels. 2017. 35 sheets. 
Conclusion Work of Electrical Engineering Course - Anhanguera, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

This monograph deals with the subject of the Caterpillar 3516C generator and the 
vessels. For that, a cut was drawn on vessels, and later their relation with the energy 
necessary for the operation of the equipment inside them. The study also introduced 
the types of generators, so that in the last chapter the Caterpillar 3516C Generator 
was extensively explored and its implication for the vessels, since this is a model that 
has brought the possibility of increasing the quality of the sea voyages, , also brought 
an equipment capable of providing energy without any risk of problems on the high 
seas. The overall objective is to identify how the Caterpillar 3516C generator 
influences the dynamics of vessels. It was concluded that generators are essential for 
vessels, and that the Caterpillar 3516C generator was considered essential today for 
the maintenance of offshore power quality. 
 
Keywords: Generator; Energy; Vessels. 
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INTRODUÇÃO 

 

O gerador exerce ampla função no contexto das embarcações, e nesta 

direção é fundamental que este tipo de equipamento esteja funcionando de forma 

correta. Assim como, para satisfazer toda esta demanda de equipamentos, tanto a 

geração de energia como a distribuição elétrica no interior das embarcações os 

geradores são essenciais.  

Desta forma, este estudo se justifica tendo em vista que estudar a temática 

dos geradores para embarcações se traduz como um campo abrangente tendo em 

vista ser a temática convidativa para o cenário da engenharia. Desta forma, cabe 

acrescentar que este estudo encontra sua justificativa no cenário atual, onde as 

embarcações contam cada vez mais com novos equipamentos e, 

consequentemente, precisam de geradores que atendam as suas necessidades.  

Sendo assim, o questionamento central deste estudo encontra sua base na 

seguinte pergunta: Como o gerador 3516C caterpillar contribui para a dinâmica das 

embarcações?  

Como objetivo central buscou-se identificar como o gerador 3516C caterpillar 

influencia na dinâmica das embarcações, uma vez que se esse apresentar algum 

problema/ defeito tende a parar a embarcação o que, consequentemente, acarreta 

prejuízo em diversos aspectos para as empresas que contam com o sistema de 

embarcações para desenvolver seu trabalho.  

Como objetivos específicos foram definidos em: Analisar, com base na 

literatura, como vem sendo abordada a temática dos geradores para embarcações, 

uma vez que este segmento tem apresentado amplo crescimento. Discorrer sobre os 

avanços no cenário das empresas de geradores voltados as embarcações na 

atualidade, tendo como recorte central ainda o gerador 3516C caterpillar e seus 

benefícios, Identificar como o gerador 3516C caterpillar funciona para que seja 

possível trazer ao texto um panorama sobre a sua importância para as 

embarcações.  

A metodologia de pesquisa encontra-se pautada em Revisão de Literatura, na 

qual foi realizada consulta a livros, dissertações e em artigos científicos selecionados 

através de busca nos seguintes base de dados: Google Acadêmico, na plataforma 

português.free-ebooks, e em sites relacionados a embarcações e geradores. Assim 
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como nowebsite da empresa Caterpillar, fabricante do gerador 3516C, objeto deste 

estudo. O período dos materiais pesquisados foram os trabalhos publicados entre os 

anos de 2006 e 2017. As palavras-chave dessa pesquisa são: Embarcações; 

Gerador 3516C Caterpillar, Energia.  
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1EMBARCAÇÕES E ENERGIA: A IMPORTÂNCIA DOS GERADORES 

 
As embarcações encontram-se cada vez mais bem desenvolvidas, e precisam 

estar, na mesma proporção, mais bem preparadas para o tempo que permanecerão 

em alto mar. Neste contexto, diversos aspectos precisam ser analisados para que a 

embarcação possa de fato ter sua liberação para seguir para o mar, e um ponto de 

ampla relevância versa sobre a energia e a importância dos geradores.  

 
1.1 EMBARCAÇÕES  
 

Para que seja possível tratar da temática das embarcações e seu 

funcionamento, com ênfase para o sistema de geradores, cabe sinalizar que a 

evolução das embarcações, desde a piroga (tronco escavado) e a balsa (amarração 

de troncos) até os modernos petroleiros, teve fundamental importância no progresso 

das civilizações e no intercâmbio cultural entre os povos (SOUZA, 2011). Nesta 

perspectiva pode-se complementar que embarcações são todas as construções na 

qual o objetivo é navegar, tanto no mar, como em lagos, rios, independente do 

tamanho, forma de propulsão, função ou material de construção. Ademais, as 

embarcações podem ser divididas em: barcos, navios, botes, entre outros. 

No que tange as embarcações atuais, verifica-se que os navios são 

considerados grandes embarcações, tendo em vista que são compostos por: um ou 

mais conveses (como se fossem andares de edifícios). O tamanho dos navios na 

atualidade também é algo que impressiona (KERDNA PRODUÇÃO EDITORIAL, 

2017).  

A classificação dos navios também é algo que deve ser dado atenção, uma 

vez que pode variar desde o tipo de carga que transportam, passando pela 

finalidade industrial a que se propõe, assim como, para os fins que é utilizado, como 

por exemplo, para fins militares ou para transporte de passageiros, navio de carga, 

cruzeiro, a vela, petroleiro, tanque, rebocador, quebra-gelo, porta-aviões, 

supercargueiro Ro Ro, dentre outros (KERDNA PRODUÇÃO EDITORIAL, 2017). 

 Ao tratar sobre embarcações, pode-se destacar que: 

 

O transporte hidroviário é pouco explorado no Brasil, se comparado à 
quantidade de rios navegáveis no território nacional. Tal fato pode ser 
explicado pelo baixo empenho deste modal em termos de velocidade, que é 
menor que as ferrovias. Disponibilidade e confiabilidade de entrega estão 
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sujeitas a condições meteorológicas. Os custos deste transporte são 
interessantes, já que os custos variáveis são baixos e os custos fixos com 
navios e embarcações não chegam a ser maiores dentre todos os modais 
de transporte (FERREIRA FILHO, 2016, p.340).  

 

Em geral, as embarcações podem ser definidas pelo seu peso ou por seu 

volume, onde quando pensado sobre peso destaca-se o que o deslocamento se 

traduz como peso de água que é deslocado pela embarcação quando está encontra-

se flutuando, expresso em long tons, ou toneladas longas, equivalente a 2.240 libras 

ou 1.016 quilos (BARAT, 2007). Para além, torna-se necessário ainda complementar 

a informação acerca do que corresponde ao peso, quando Barat (2007) ainda 

esclarece que o deslocamento carregado é o peso da embarcação quando toda a 

carga já foi carregada para dentro da embarcação, assim como, conta-se também os 

materiais necessários para a realização da operação, ou seja, a água, o 

combustível, entre outros. Ainda no tocante a desenvolver a compreensão do peso, 

vale acrescentar que o deslocamento leve é o simples peso da embarcação quando 

está ainda não foi carregada.  

 Sobre o volume da embarcação, entende-se que a “arqueação bruta é o 

volume dos espaços dentro do casco da embarcação e outros espaços fechados 

acima do convés, disponíveis para carga, provisões, passageiros e tripulantes 

(BATAT, 2007, p.109). 

Após discorrer sobre como as embarcações são definidas, acrescenta-se 

outro informação relevante, esta que versa sobre os fatores de custo dos navios, 

sendo estes classificados em quatro categorias, sendo: custo operacional, custo de 

viagem, custo de manuseio e custo de capital.  

No tocante ao custo operacional, Barat (2007) esclarece que este se traduz 

como as despesas que são fixas ao navio, ou seja, tanto em viagem como quando 

se encontra no porto, independente de estar operando ou parada para realizar 

algum tipo de reparo. Estes gastos são referente ao pagamento da tripulação, 

manutenção do estoque de comida, pagamento de seguro da embarcação, 

pagamentos de administradores da empresa a qual o navio encontra-se vinculado, 

os impostos, entre outros (BARAT, 2007).  

 Sobre os custos da viagem, estes encontram-se ligados diretamente a 

viagem de forma específica, uma vez que cada viagem terá um custo diferenciado, 
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onde pode-se destacar o uso do combustível, as taxas referentes aos portos que 

terá que ancorar, entre outros (BARAT, 2007). 

No que se refere ao custo de manuseio da carga, destacam-se às operações 

da carga de navio (BARAT, 2007). E por último, o custo de capital, que é referente a 

compra ou construção de navio, assim como, a compra ou aluguel de contêineres 

(BARAT, 2007). 

Os custos que envolvem as embarcações são muitos, e pode-se dar ênfase 

ao custo com manutenção de reparo e equipamentos neste momento, onde deve-se 

ter o foco sobre a energia nas embarcações e os respectivos geradores, uma vez 

que estes não podem falhar, tendo em vista que qualquer defeito tendo a atrasar o 

que foi programado, como pode gerar problemas ao longo do caminho percorrido em 

mar.  

Compreender sobre as embarcações, mesmo que de forma breve, contribui 

para que seja ampliado o olhar sobre a necessidade de geradores como fonte de 

energia essencial para o funcionamento adequado no alto mar pelas embarcações 

na atualidade. 

 

1.2 EMBARCAÇÕES E ENERGIA 

 

As embarcações precisam de energia a todo o momento, pois diversos 

equipamentos dependem deste meio para seu funcionamento. E desta maneira 

compreender a importância da energia neste cenário é essencial para que seja 

possível desenvolver uma análise sobre o papel, por exemplo, de geradores neste 

contexto.  

De acordo com Burattini (2008) a energia, a partir da perspectiva da física se 

traduz como a capacidade que um sistema tem, de realizar trabalho. Torna-se 

pertinente apontar os principais meios de geração de energia em 

embarcações.Nesta perspectiva destacam-se: 

 Geração: Motor e Gerador; 

 Distribuição: Quadro de distribuição e Transformadores.  

E para que seja possível desenvolver a compreensão acerca dos pontos 

anteriormente citados, destaca-se que a geração de energia no universo das 

embarcações encontra-se relacionada diretamente com a fonte de energia química, 
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“como no caso da combustão do motor diesel, onde é gerada a energia mecânica 

em um eixo, e um gerador elétrico acoplado a esta fonte de energia mecânica” 

(DUNLOP, 2015, p10).  

Sobre o motor, que também se encontra ligado a geração de energia, pode-se 

apontar que este de forma geral é responsável pela geração de energia inicial, e 

também na maior parte dos casos é do tipo diesel, entretanto, pode ser substituído 

por motores que utilizem outros tipos de combustível, ou até mesmo de turbinas a 

gás ou a vapor (DUNLOP, 2015).  

Murillo (2014) corrobora com a informação anterior, ao sinalizar que os 

geradores de embarcações estão divididos em dois conjuntos, um ligado aos 

motores diesel, e outro ligado as turbinas de gás.   

No que se refere à distribuição de energia, pode-se evidenciar que este 

processo em embarcações é responsável por desempenhar um dos papéis mais 

importantes no sistema Diesel-Elétrico. Sobre o quadro de distribuição, este é 

compreendido como elemento essencial para a distribuição de energia a bordo, 

onde cabe dar ênfase ao quadro de distribuição geral e o de emergência. Outra 

informação sobre este quadro é que este se encontra localizado na própria sala de 

máquinas ou na sala de controle.  

Destaca-se que quando a tensão da energia gerada é maior do que a tensão 

dos equipamentos como luzes de navegação e demais equipamentos de uso da 

tripulação, é necessário que haja um equipamento que faça essa redução, sendo 

este o transformador (DUNLOP, 2015). 

Complementando a informação anterior, pode-se sinalizar que os 

transformadores utilizados para a distribuição da energia elétrica na instalação desta 

embarcação serão formados por dois transformadores a seco. A escolha pelos 

transformadores a seco ocorre porque estes tendem a minimizarqualquer 

possibilidade que vislumbre qualquer tipo de prejuízo que possa ser decorrente de 

possíveis danos causados no invólucro do equipamento. Logo, qualquer dano tende 

a parar a embarcação para reparo, o que de fato, leva também a perda de 

faturamento para a empresa responsável pela embarcação (NAVARRO, 2015).  

Neste contexto, verifica-se a importância do gerador nas embarcações, onde 

inicialmente Navarro (2015, p.25) destaca que “tanto a distribuição, como a geração 
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de energia elétrica em navios são de extrema importância, pois são através deles 

que praticamente todos os equipamentos a bordo são alimentados.” 

Inicialmente é pertinente apontar que: 

 

A geração é a transformação de qualquer tipo de energia mecânica em 
energia elétrica. Para isso temos duas máquinas que funcionam em 
conjunto: a primária e o gerador. A máquina primária é aquela que 
transforma a fonte principal de energia em energia cinética, mais 
precisamente em energia mecânica de rotação. (...) O gerador é uma 
máquina que transforma a energia mecânica de rotação aplicada ao seu 
eixo em energia elétrica (CAPELLI, 2007, apud FEIJOO, 2012, p.23). 

 
É possível entender que o processo de energia nas embarcações deve ser 

“operadas de forma bastante eficiente, para que não traga danos para a tripulação e 

ao meio ambiente e, além disso, não traga prejuízos econômicos na sua forma de 

operação” (NAVARRO, 2015, p.v). 

De acordo com Dunlop (2015) é possível entender que como qualquer planta 

industrial, a maioria das embarcações de médio e grande porte tem uma demanda 

energética muito elevada. E este processo ocorre devido aos avanços tecnológicos 

que oportunizam as embarcações realizarem funções cada vez mais específicas e 

complexas, assim como, possibilitou que estas mesmas embarcações passassem a 

ter um número de equipamentos a bordo cada vez maior. 

 Ademais, vale sinalizar que a geração de energia é uma preocupação desde 

a construção da embarcação, tendo em vista que é preciso fazer a realização do seu 

balanço elétrico. Assim, torna-se pertinente destacar que é preciso conhecer os 

equipamentos a borda das embarcações que precisam de alimentação elétrica, 

assim como, saber quais equipamentos são dentre estes que utilizam a alimentação 

elétrica e são essenciais para o bom funcionamento da embarcação. Ademais, pode-

se destacar que os principais equipamentos são os painéis de controle, 

transformadores, entre outros (NAVARRO, 2015). 

Em qualquer tipo de embarcação a energia é algo indispensável, não apenas 

por ofertar conforto, “mas principalmente por ofertar a capacidade de manter um 

navio operando em alto mar com segurança” (NAVARRO, 2015, p.25). Nesta 

direção, pode-se acrescentar com base em Dunlop (2015) que diferente da geração 

de energia em terra, esta geração a bordo possui algumas particularidades, como: 

 Espaço e arranjo limitado; 

 Geração próxima do equipamento a ser utilizado; 
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 Apenas um sistema de controle; 

 Pouca transformação de energia.  

Logo, é necessário considerar que os sistemas de geração como os de 

distribuição estejam sempre funcionando de forma positiva. Outro ponto desta 

colocação que deve ser observado é que para que todas as suas proteções 

relacionadas sejam altamente confiáveis, devem-se recorrer às tecnologias, 

“conhecimento técnico, material de boa qualidade, sistemas auxiliares, sistemas de 

emergência para que o sistema elétrico em geral da embarcação não seja o motivo 

para o encetamento de um acidente” (NAVARRO, 2015, p.25). 

Nas últimas décadas, as embarcações, principalmente no setor petrolífero, 

passaram a desenvolver funções mais complexas e que demandavam um alto 

número de equipamentos. Desta forma, para que fosse possível satisfazer toda a 

demanda de equipamentos, tanto a geração de energia como a distribuição elétrica, 

a borda dessas embarcações tiveram que ser aperfeiçoadas buscando mais 

eficiência e, consequentemente, garantia do funcionamento adequado dos seus 

equipamentos (DUNLOP, 2015, p.6).  

Torna-se pertinente trazer ao texto a relação motor e gerador, para que 

posteriormente possa ser discutido de forma ampla o papel do gerador em 

embarcações, torna-se também necessário apontar que a diferença entre um motor 

e um gerador está no fluxo de energia do sistema, ou seja, “em um motor, o fluxo é a 

transformação da energia elétrica em energia mecânica e no gerador é a 

transformação da energia mecânica em energia elétrica” (FEIJÓO, 2012, p.23). 

Logo, entender que os geradores são essenciais para a dinâmica das 

embarcações não se traduz como um processo simplório, tendo em vista que é 

necessário relacionar a embarcação e o gerador, uma vez que o equipamento em 

questão não pode apresentar defeito, pois caso isso ocorra irá causar rebatimentos 

negativos a embarcação. 

Compreender a importância dos geradores nas embarcações é um processo 

de suma importância, uma vez que estes são aplicados em diferentes potências e 

quantidades, isso de acordo com a finalidade da embarcação ou o tipo de 

embarcação. Ou seja, uma etapa necessária na hora da escolha e compra dos 

geradores é fazer uma análise das dimensões do equipamento e as necessidades 

que a embarcação apresenta.  
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Para cada tipo embarcação há uma demanda diferente de geradores, uma 

vez que cada uma irá apresentar funções distintas no cenário naval, entretanto, o 

que vem sendo explícito na literatura é que na atualidade, as embarcações contam 

cada vez mais com novos equipamentos e, consequentemente, precisam de 

geradores que atendam as suas necessidades. 

Para satisfazer toda esta demanda de equipamentos, tanto a geração de 

energia como a distribuição elétrica no interior das embarcações os geradores são 

essenciais. Nesta direção, o gerador funcionando de forma correta é a garantia da 

eficiência da energia para os equipamentos que compõem o sistema das 

embarcações.  

No tocante a falhas de alimentação de energia em embarcações, pode-se 

apontar que a falha apenas de uma fonte de energia não traz impacto para o 

controlador, contudo, a falha de duas fontes de energia simultaneamente leva a 

perda do controlador, onde é disparado a alarme que indica a falha do controlador. 

Ademais, essa falha de alimentação de energia também dispara o alarme de status 

de alimentação (MURILLO, 2014).   

Para que seja possível compreender sobre as necessidades especificas de 

cada embarcação no tocante aos geradores, sua potência, e seus rebatimentos no 

cotidiano que se apresenta enquanto encontra-se navegando, torna-se pertinente 

apresentar um tópico sobre geradores.  

 De maneira pode-se apontar que a energia em embarcações se apresenta a 

partir de um aspecto delicado no que tange a ao processo de segurança, e se traduz 

também como um desafio no que se refere a eficiência e a capacidade de suprir a 

demanda que se coloca a bordo (DUNLOP, 2015). Logo, cabe evidenciar que os 

geradores se destacam neste universo.  

As embarcações contam para o seu funcionamento adequado com geradores, 

estes que são considerados peça fundamental neste cenário, tendo em vista que 

sem este equipamento os problemas aparecem e sem perspectiva de conserto os 

mesmos problemas se acumulam. Nesta direção, discorrer sobre o papel do gerador 

sobre os geradores e seus rebatimentos nas embarcações se torna essencial. 
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2 GERADORES  
 

Neste capítulo busca-se apresentar o que são geradores, a partir de um 

panorama sobre conceito, onde posteriormente será feito uma apresentação mais 

ampla no tocante aos seus tipos e desdobramentos de sua utilização. Para além, 

será dado destaque para alguns fabricantes, tendo como ponto principal o indicativo 

de utilização de geradores para embarcações.  

 
2.1 CONCEITUANDO 
  

Os geradores são baseados nos princípios empregados por Faraday e Henry, 

sendo: a indução magnética. O gerador de Faraday consistia num disco de cobre 

que girava no campo magnético formado pelos polos de um ímã de ferradura e 

produzia corrente contínua. Um ano depois, o outro pesquisador obteve a corrente 

alternada valendo-se de um gerador com ímãs e enrolamento de fio numa armadura 

de ferro (CUNHA, 2009). 

Destaca-se com base nos ensinamentos de Petruzella (2014, p.137) “que um 

gerador é uma máquina que usa magnetismo para converter energia mecânica em 

energia elétrica.” Para além, pode-se ainda pontuar que a força motriz de um 

gerador pode ser uma turbina de vapor, um motor a diesel, entre outras. 

O gerador é qualquer estrutura em que se verifique a transformação 

controlável de determinada força de energia elétrica. E neste sentindo, Poppius 

(2012) cita o gerador eletroquímico, gerador eletromecânico, gerador 

eletromecânico, bateria solar, gerador termonuclear, transdutores.  

Poppius (2012, s/p) ensina que: 

 

Os geradores recebem energia mecânica proveniente de um acionador 
(turbina, motor diesel, turbina hidráulica, cata-vento, etc.) e geram energia 
elétrica para um determinado sistema elétrico (uma grande região, uma 
cidade, uma base naval, um navio, etc.). 

 

Para além, pode-se ainda citar Silva (2007), quando este coloca que 

denomina-se gerador de energia o conjunto motor e gerador de corrente, destinado 

ao suprimento de energia elétrica produzida a partir do consumo de combustíveis de 

cadeia carbônica longa, tais como, os óleos vegetais ou os óleos transesterificações, 

biodieseis e biocombustíveis (SILVA, 2007). 



 

 

 

19 

Para além, pode-se citar Barros (2007) quando este aponta que geradores 

energia podem ser classificados conforme a aplicação. E para que seja possível 

atender as cargas alimentadas, estão subdivididos em quatro classes:  

 Classe G.1: para cargas menos exigentes, onde basta que atendam os níveis 

de tensão e frequência. Enquadram-se nesse caso, por exemplo, sistema de 

iluminação e alguns equipamentos simples;  

 Classe G.2: onde as características de tensão sejam as mesmas oferecidas 

pela rede das concessionárias de energia elétrica, sendo admitidas flutuações 

temporárias de frequência e tensão. Enquadram-se nessa situação cargas 

como iluminação, pequenos motores e bombas;  

 Classe G.3: para uso em cargas mais exigentes com relação à tensão, 

frequência e forma de onda. Enquadram-se nesse caso cargas eletrônicas e 

de telecomunicações;  

 Classe G.4: para exigências severas com relação à tensão, frequência e 

forma de onda. Enquadram-se os sistemas de informática (BARRROS, 2007, 

p.19). 

Ademais, pode-se destacar ainda que os grupos-geradores podem ser 

classificados quanto à sua implementação. Neste momento, os geradores são 

subdivido em três grupos, sendo:  

a) Pequenos e deslocáveis manualmente e de baixa potência, abaixo de 10k 

VA, utilizados normalmente em exposições, bancas de jornal, serviços de 

manutenção, outros;  

b) Grupos móveis sobre rodízios ou equipamento móvel, são os de potência 

acima de 10k VA e são utilizados, por exemplo, em canteiros de obras 

móveis, em exploração agrícola, outros;  

c) Grupos fixos, que são os equipamentos de maior potência, utilizados como 

fonte de segurança ou de alimentação de substituição (BARROS, 2007, p.19). 

Ainda no tocante a compreensão acerca dos geradores, destaca-se que estes 

podem ser classificados quanto ao tempo de comutação a carga ou tempo de 

acionamento do equipamento, onde evidenciam-se: Grupos de partida manual e 

sem tempo de atuação determinado; Grupos com partidas automáticas, porém com 

longo período parado; Grupos com partidas automáticas, porém com interrupção 

curta; Grupos sem interrupção, nos quais o gerador gira e é mantido pelo motor para 
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que seja mantido um fornecimento ininterrupto da potência necessária (RÉMOND, 

2001 apud BARROS, 2007).  

Diante dos inúmeros avanços tecnológicos que ocorrem a todo o momento na 

sociedade, onde os geradores também são alvos de melhorias contínuas, 

oportunizando sempre novos equipamentos com um desempenho melhor para suprir 

necessidades específicas sobre a sua utilização.  

 
2.2 TIPOS DE GERADORES  

 

Diversos são os tipos de geradores existentes no mercado, principalmente 

para as embarcações, e suas especificidades são observadas de acordo com a 

necessidade de cada embarcação, ou seja, de cada situação para que este será 

empregado. 

Para atender a demanda das operações portuárias, desde barcos particulares 

até navios de grande porte, os grupos geradores de energia a diesel são os mais 

indicados nessas situações que exigem uma grande quantidade de energia 

confiável. Esse tipo de gerador é mais utilizado em locais que não têm acesso à 

energia utilitária, uma vez que permite o funcionamento do seu empreendimento, 

preservando a integridade do sistema. São fabricados para uma utilização contínua, 

ajudando a regularizar possíveis oscilações (MAXI TRUST, 2015). 

Os geradores podem ser divididos em quatro tipos, sendo: mecânico, 

luminoso, químico e térmico. Nesta direção, torna-se pertinente fazer uma breve 

colocação sobre cada tipo dos geradores,para tanto, o Portal da Engenharia (s/d) 

identificou que o gerador mecânico é o tipo mais comum, eficiente e variado entre 

todos os tipos de geradores de energia do mercado. Eles utilizam energia mecânica 

para ativar o gerador, e produzir energia elétrica. 

O gerador luminoso é aquele que utiliza um semicondutor – ou material 

semelhante – para captar a irradiação solar e converter em energia elétrica utilizável 

em equipamentos comuns. No que se refere ao gerador químico destaca-se que 

este é capaz de converter a energia gerada em reações químicas em energia 

elétrica utilizável em aparelhos. Ele armazena os elementos necessários para a 

reação, que geralmente são ativados por algum contato externo, como a ligação que 

completa o ciclo entre os lados positivo e negativo (PORTAL DA ENGENHARIA, 

s/d). 
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E por último, pode-se citar os geradores térmicos sendo este os tipos de 

geradores de energia capazes de converter energia diretamente através do calor, ao 

invés de converter as consequências do calor em outro tipo de energia. Acrescenta-

se ainda que no caso de um gerador térmico, a ação não passa pelo processo 

indireto, usando o próprio calor como forma de geração (PORTAL DA 

ENGENHARIA, s/d). 

Para além, pode-se ainda identificar que o gerador de corrente é denominado 

alternador, sendo convenientemente montado e dotado dos componentes de 

supervisão e controle, necessários ao seu funcionamento autônomo e destinado ao 

suprimento de energia elétrica (BARROS, 2007). 

Após a apresentação acerca dos tipos de geradores, pode-se acrescentar que 

estes também podem ser divididos de acordo com os tipos de corrente que utilizam, 

onde têm-se: corrente continua e corrente  alternada.  

Os geradores de corrente contínua são máquinas usadas como geradores, e 

neste sentindo destaca-se com base em Chapman (2013) que existem cinco tipos 

principais de geradores de corrente contínua, que são classificados de acordo com o 

modo de produção do fluxo de campo. Pode-se ainda destacar que estes geradores 

são comparados entre si por suas tensões, potenciais nominais, eficiência e 

regulações de tensões. 

Ainda com base nos ensinamentos de Chapman (2013) pode-se acrescentar 

que ao texto os cinco tipos de geradores de corrente contínua, conforme indica o 

quadro 1: 

Quadro 1: Cinco tipos de geradores de corrente contínua 

 

Gerador de excitação independente 

O fluxo de campo é obtido de uma 

fonte de potência separada do próprio 

gerador 

 

Gerador em derivação 

O fluxo de campo é obtido pela 

ligação do circuito de campo 

diretamente aos terminais geradores 

 

Gerador em série 

O fluxo de campo é obtido ligando o 

circuito de campo em série com a 

armadura do gerador 

 Estão presentes ambos os campos 
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Gerador composto cumulativo em derivação e em série, e seus 

efeitos são aditivos 

 

Gerador composto diferencial 

Estão presentes ambos os campos 

em derivação e em série, mas seus 

efeitos são subtrativos 

Fonte: Adaptado de Chapman (2013). 

Observa-se que “os diversos tipos de geradores de corrente contínua diferem 

entre si nas características de terminal (tensão versus corrente) e, portanto, nas 

aplicações às quais são adequados” (CHAPMAN, 2013, p.526). De maneira geral, 

pode-se entender que a função de um gerador é gerar uma tensão quando os 

condutores se deslocam através de um campo magnético (VILLAR, 2006). 

Pode-se ainda sinalizar que a operação de um gerador pode ser observada 

quando sendo: 

 

O rotor acionado em certa velocidade por uma máquina primária, e o estator 
ligado a uma fonte de tensão contínua, gerando dentro da máquina o campo 
magnético, uma tensão é gerada nos terminais da armadura. Conectando-
se uma carga nos terminais da armadura, ela receberá potencia elétrica 
(OLIVEIRA, 2015, p.19). 

 

Sobre as perdas nos geradores de corrente contínua estas, são 

compreendidas como “perdas no cobre dos circuitos elétricos (enrolamento da 

armadura e enrolamento de campo), nas perdas no ferro dos circuitos magnéticos 

(núcleo do rotor e estator) e nas perdas mecânicas produzidas pela rotação da 

máquina” (VILLAR, 2006). 

Outro tipo de corrente é a alternada, e “estas são encontradas em máquinas 

que são geradores que convertem energia mecânica em energia elétrica em corrente 

alternada em energia mecânica” (CHAPMAN, 2013, p.152). Ademais, os geradores 

de corrente alternada recebem potência mecânica e produzem potência elétrica, ao 

passo que os motores de corrente alternativa recebem potência elétrica e produzem 

potência mecânica, e neste contexto, acrescenta-se que em ambos os casos existe 

sempre alguma perda associada com o processo. 

Ainda sobre os geradores de corrente alternada, Fowler (2013) evidenciou 

que estes são compostos por uma bobina com muitas espiras. Essa bobina é 

chamada de enrolamento e este é enrolado em torno de um núcleo de aço-silício 



 

 

 

23 

chamado de armadura. Para além, o enrolamento da armadura é composto por 

diversas bobinas (bobinas de armadura).  

Para além, cabe ampliar as informações acerca do que é compreendido como 

perda em geradores de corrente alternada, e estas podem ser divididas em quatro 

categorias, conforme mostra o quadro 2: 

Quadro 2: Perda em geradores de corrente alternada 

 

 

Perdas elétricas ou no cobre 

 

Ocorrem por aquecimento resistivo 

que ocorre nos enrolamentos do 

estator (armadura) e do rotor (campo) 

da máquina.  

 

 

Perda no núcleo 

 

Também conhecida como perda no 

ferro, ocorre por histerese e por 

corrente parasita que estão presentes 

no metal do motor.  

 

Perdas mecânicas 

 

Estão associadas aos efeitos 

mecânicos. Há dois tipos básicos de 

perdas mecânicas: atrito e ventilação.  

 

Perdas suplementares 

 

São aquelas que não podem ser 

colocadas em nenhuma das categoria 

anteriores. Não importando quão 

cuidadosa é a análise das perdas, 

algumas delas sempre escapam e 

não são incluídas em nenhuma das 

categorias anteriores.     

   Fonte: Adaptado de Chapman (2013). 

Destaca-se, com base em Gussow (2009, p.376) que “as perdas de um 

gerador de acorrente alternada são análogas às do gerador de corrente contínua e 

incluem as perdas no cobre da armadura, no cobre da excitação de campo e 

também as perdas mecânicas.” 

Com base em Fowler (2013) uma das vantagens da corrente alternada é a 

facilidade de se elevar (ou abaixar) os níveis de tensão de corrente alternada por 

meio dos transformadores.De forma geral, evidencia-se que:  
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O gerador ideal deve ser capaz de fornecer sempre a mesma tensão, 
independentemente de quanta corrente tiver que fornecer a um circuito. [...] 
Entretanto, na prática, os geradores apresentam uma limitação no 
fornecimento de energia, pois quando ligado a um dispositivo qualquer que 
consuma energia (o que é denominado de receptor), onde a tensão dos 
terminais cai a medida que o consumo aumenta (BRAGA, 2012, p.84).  

 

Os geradores desempenham função de suma importância e depois da 

apresentação acerca dos geradores e seus tipos, pode-se apontar que este 

equipamento pode ser utilizado em diversos locais, e no que tange as embarcações 

os geradores têm ocupado grande espaço, tendo em vista a funcionalidade deste 

frente a sua utilidade em navios. Desta forma, os geradores, observados como 

essenciais para a dinâmica das embarcações, e deve-se atentar que cada 

embarcação apresenta necessidades diferenciadas, o que contribuiu para que os 

geradores sejam escolhidos de acordo com cada tipo de embarcação.  

Nesta dinâmica, foi escolhido o gerador 3516C Caterpillar para ser 

apresentado no próximo capítulo, tendo em vista ser este amplamente utilizado no 

cenário das embarcações.  
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3 O GERADOR CATERPILLAR 3516C E AS EMBARCAÇÕES  

 

Neste capítulo foi apresentado o gerador 3516C Caterpillar, este que se 

traduz como um equipamento moderno e que oferece segurança para embarcações. 

Para além, destaca-se ainda que ao ser compreendido como um equipamento 

moderno este não tem tido relatos de ocorrência de erros que possam fazer com que 

seu funcionamento seja interrompido e prejudique a dinâmica de trabalho que ocorre 

na embarcação. Pelo contrário, o papel deste equipamento é trabalhar dentro da sua 

funcionalidade, assim como, tende a ser o de ofertar o suporte caso venha existir 

algum problema na embarcação que envolva questões de energia.  

 

3.1 GERADOR CATERPILLAR 3516C 
 

O Gerador Caterpillar 3516C foi escolhido para ilustrar este capítulo tendo em 

vista este ser amplamente utilizado em embarcações, assim como, por ser um 

modelo recente e que tem sido observado como um equipamento de qualidade e 

que veio na direção de inovar no cenário dos geradores.  

A empresa Caterpillar lançou nacionalmente, em 14 de março de 2012, o 

grupo de geradores série 3500 de propulsão diesel elétrica, com potências que 

variam de 1360 a 2250 ekW. A nova família de geradores da Caterpillar é totalmente 

voltada para o mercado nacional, e sua aplicação é em rebocadores, armadores, 

embarcações de carga e plataformas petrolíferas offshore (GOMES, 2012). 

Desta forma, pode-se destacar que no ano de 2012 foi lançado o modelo 

3516C, de 60 Hz, com capacidade de até 2813 kVA para geração de energia, 

trabalhando em 690 volts. O produto pesa 24 mil kg e mede 6.300 mm de 

comprimento por 2.200 mm de largura e 2.700 mm de altura (GOMES, 2012). 

Ainda com base em Gomes (2012) no tocante ao gerador Caterpillar da linha 

3500 estes apresentam componentes nacionalizados que incluem a grande parte 

estrutural, onde o motor e geradores estão localizados. O gerador é da VEG, uma 

importante fornecedora brasileira parceira da empresa. Existem outros componentes 

que também vêm do Brasil, além disso a montagem e testes, comissionamento e 

serviços dos revendedores, desde a embarcação são feitos também no Brasil.  
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Como forma de auxiliar na compreensão acerca do gerador 3516C Caterpillar, 

torna-se pertinente trazer ao texto sua imagem, conforme a figura 1, para que 

posteriormente possa ser feito sua descrição:  

Figura 1: Gerador 3516C caterpillar 

Fonte: Caterpillar (2012). 

Para além, verifica-se a necessidade de trazer ao texto a apresentação do 

gerador 3516C Caterpillar. Inicialmente pode-se observar que este é um 

equipamento padrão que conta com a entrada de ar de estágio único com dois 

elementos com compartimento e indicador de serviço; painéis de controleEMCP II+. 

O arrefecimento das bombas de água é acionado pelo motor para camisa de 

água do motor e pós-arrefecedor, tendo também a camisa de água do motor e 

termostatos SCAC, com conexões do flange do cliente ANSI/DN para entrada e 

saída da camisa de água do motor, flanges Cat no circuito SCAC, escape contando 

com coletores de escape seco, isolados e blindados; turbocompressor arrefecido na 

seção central com saída flangeada Cat, abertura de escape individual e saída do 

turbocompressor ligadas ao Módulo Integrado para Detecção de Temperaturacom 

GECM que fornece alarmes e desligamentos (CATERPILLAR, 2017). 

No que tange ao arrefecimentoo gerador em questão conta combombas de 

água acionadas pelo motor para camisa de água do motor e pós-arrefecedor; 

Camisa de água do motor e termostatos SCAC. Já as conexões do flange do cliente 
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são de ANSI/DN para entrada e saída da camisa de água do motor; com flanges Cat 

no circuito SCAC (CATERPILLAR, 2017). 

O sistema de combustíveltemválvula eletrônica de medição de combustível, 

placa do acelerador, atuador de 24 VCC, controlado pelo GECM, assim como, o 

sistema de combustível é dimensionado para tubulação de gás natural seco de 31,5 

a 47,2 MJ/NM3 com pressão de 4,5 a 34,5 kPa para a válvula de controle de 

combustível do motor (CATERPILLAR, 2017). 

Nesta direção, acrescenta-se que o geradorconta comSR4B, regulador digital 

de tensão da Caterpillar com detecção trifásica e controle KVAR/PF, queda de 

velocidade reativa, conexões da barra condutora, detectores de temperatura de 

enrolamento e aquecedor de enrolamento anticondensação(CATERPILLAR, 2017). 

Sobre a partida/carga osmotores são de partida de 24 V, combateria com 

cabos e cremalheira (enviada solta), interruptor de desligamento da bateria,e 

alternador de carga de 60 A, 24 V (padrão em 60 Hz 1.800 rpm apenas) 

(CATERPILLAR, 2017).Outro ponto importante a ser destacado versa sobre a 

necessidade de que sempre que um gerador for instalado ou reconectado, é preciso 

se certificar de que a corrente total em uma fase não é superior ao valor especificado 

na plaqueta de identificação. As fases devem carregar cargas iguais, isso permite 

que o gerador trabalhe dentro de sua capacidade nominal (GUIA PRÁTICO DE 

MANUTENÇÃO 3516, 2012). 

Após apresentar o equipamento na sua amplitude, cabe ainda identificar, com 

base nas informações disponíveis no site empresa Caterpillar, que no que se refere 

ao gerador 3516Capresenta um projeto robusto do bloco de diesel de alta 

velocidade o que fornece e proporciona maior vida útil e custos mais baixos de 

operação e propriedade.  

 Os recursos eletrônicos são apontados com destaque, uma vez que o gerador 

Caterpillar 3616C conta com:  

 Dados de histograma 3D da operação do motor (carga,velocidade, tempo); 

 Sinal de retorno da carga para operação do CPP; 

 Limite de torque eletrônico para equipamento de aplicação limitada de torque 

e potência; 

 Queda de velocidade programável; 

 Ganhos ajustáveis do governador; 
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 Manutenção baseada em condições; 

  Recursos de monitoramento; 

 Comunicação de barramento de dados serial; 

 Controles A3 primário e secundário em todos os motores de propulsão. 

Ainda complementando as informações sobre o gerador Caterpillar 3516C, 

pode-se acrescentar os benéficos que este oferece, tendo em vista que este foi 

produzido para suprir uma dinâmica cada vez mais exigentes para embarcações que 

estão cada vez mais modernas. Desta forma o quadro 3 aponta tais benefícios/ 

vantagens de utilizar este tipo de gerador: 

Quadro 3: Benefícios/ vantagens do gerador Caterpillar 3516C 

 

Fonte: Caterpillar (2012) 

Diante da apresentação do quadro 3, e das demais informações sobre o 

gerador Caterpillar 3516C, torna-se possível apontar que a empresa Caterpillar 

trouxe para o universo marítimo um gerador moderno e capaz de assegurar o bom 



 

 

 

29 

funcionamento de energia no tocante as embarcações, tendo em vista 

principalmente a quantidade de tempo que estas permanecem em alto mar.  

 

3.2 A IMPORTÂNCIA DO GERADOR CATEPILLAR 3516C PARA AS 

EMBARCAÇÕES  

 

A empresa Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de 

energia, e neste contexto, destaca-se que o gerador3516C é de propulsão diesel 

elétrica (DEP), e indicado para aplicações marítimas, desde rebocadores, 

embarcações de carga e plataformas petrolíferas offshore. (GRANDES 

CONSTRUÇÕES, 2012, p.60) 

Torna-se pertinente apontar que esses equipamentos, com ênfase para o 

gerador Caterpillar 3516C oferece tecnologia de última geração em termos de 

capacidades de sistema de injeção eletrônica de combustível EUI e Unidades de 

Controle eletrônico (ECU) ADEM™ A3.  (GRANDES CONSTRUÇÕES, 2012, p.60) 

Destaca-se que: 

 

O mercado brasileiro não era receptivo aos controles eletrônicos para 
grupos geradores até o advento da tecnologia digital neste segmento. Havia 
um entendimento geral de que os controles para grupos geradores 
deveriam ser simples de operar e oferecer o máximo em termos de 
facilidades de manutenção (HIPÓLITO, 2012, p.3). 

 

O gerador 3516C trouxe um novo conceito de “estação de potência” 

eletrônica, pois cria eficiência entre as unidades de controle, os injetores unitários, a 

instrumentação e os displays, que equilibram perfeitamente o fornecimento de 

energia, o consumo de combustível e as emissões de exaustão em qualquer carga. 

Bittencourt (2012) ao descrever sobre a importância dos geradores da marca 

caterpillar verificou que para cada embarcação há uma demanda diferente de 

quantidade de geradores. As plataformas de exploração de petróleo, por exemplo, 

que exigem máquinas maiores, necessitam de um número que parte de oito 

motores; já embarcações de apoio offshore, do tipo PSV, necessitam de quatro 

unidades por embarcação; rebocadores necessitam de dois ou quatro produtos, 

depende do projeto. Ou seja, torna-se pertinente evidenciar que para cada 

embarcação há uma demanda diferente de quantidade de geradores. 

https://www.blogger.com/profile/15957053463615866454
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Evidencia-se ainda que para que se consiga suprir todas as atividades 

normais de operação da embarcação os geradores são essenciais, entretanto o 

gerador 3516C Caterpillar, objeto deste estudo, se mostra como um equipamento 

moderno e que oferece as embarcações segurança no seu funcionamento, não 

sendo perceptível a ocorrência de erros que possam fazer com que este pare de 

funcionar e prejudique a dinâmica de trabalho que ocorre na embarcação 

(CATERPILLAR, 2017). 

O gerador no cenário marítimo se tornou um equiomaneto fundamental em 

uma embarcação, afinal, é ele quem vai garantir o conforto de ter equipamentos 

eletrônicos ligados a bordo, principalmente o ar condicionado.  

No ano de 2008, os navios de bandeira nacional tinham em média 15 anos e 

os de bandeira estrangeira 20 anos. Então ocorreu uma necessidade de renovação 

da frota. Vale notar que o país ainda possui como atual desafio a substituição dos 

navios de bandeira estrangeira, entretanto, a utilização tecnológica já se faz vcada 

vez mais presente, o que leva a ampla necessidade de geradores com maior 

qualidade para a sua permanência no mar sem que ocorram problemas nos 

equipamentos por conta da energia (ARAÚJO, 2009). 

Diante da discussão frente a realidade das embarcações no Brasil, Araújo 

(2009) coloca que a situação dos estaleiros da Ásia e da Europa oferece ao Brasil 

uma janela de oportunidades para desenvolver sua indústria naval, já que pelo 

menos até 2014, os armadores internacionais terão dificuldades em colocar novas 

encomendas nos estaleiros daquelas regiões. 

Ao pontuar sobre embarcações, Araújo (2009) sinalizou que a influencia e a 

eficiência do sistema propulsivo, demanda energética, autonomia, entre outros, e 

desta forma os geradores são essenciais para que não venha a existir problemas 

dentro deste quesito ao longo das viagens em alto-mar. Verifica-se que as 

embarcações tendem a apresentar uma demanda energética muito elevada devido 

aos equipamentos instalados. Equipamentos como trhusters, azimutais, guindastes, 

sistema de combate FI-FI, entre outros são responsáveis por essa grande demanda. 

Essa demanda pode ser suprida com grupos diesel-geradores, MCA’s, 

geradores de eixo, geradores de emergência, entre outros. Influenciada 

principalmente pelo SP/DP (ARAÚJO, 2009). 
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Com os avanços tecnológicos, os sistemas eletrônicos para navegação 

oferecem muito mais do que apenas traçar rotas e exibir imagens de radar, ou seja, 

os componentes das embarcações são eletrônicos, e para o seu funcionamento 

adequado dependem da energia, e o gerador de qualidade é essencial (VIANA, 

2015).  

Ainda com base em Viana (2015) pode-se pontuar que antes as embarcações 

eram tipicamente equipadas com radares analógicos. Estes são reflexos da 

tecnologia original, que possui bom resultado, porém longe do resultado obtido pelos 

radares digitais. 

Navios precisam de energia para a propulsão quando operam no mar e ao 

atracar no porto e também para operar o equipamento a bordo o tempo todo. 98% 

das embarcações ainda são movidas a diesel (SINAVAL, 2017).  

Observa-se que as embarcações, com foco no ano de 2017, encontram-se 

cada vez mais modernas, o que, consequentemente, exige a utilização de energia 

em seu interior de forma ampliada. Assim, o gerador Caterpillar 3516C é um 

equipamento para alto-mar, e foi impulsinado diretamente crescente demanda por 

energia, especialmente nas operações marítimas e de petróleo no Brasil. Verifica-se 

que o mundo, neste século XXI, se traduz como uma sociedade da informação, onde 

a tecnologia encontra-se cada vez mais desenvolvida, e nas embarcações não 

ocorre de forma diferente, assim, o uso do gerador Caterpillar 3516C tende a ser 

observado como um avanço para este cenário, sendo necessário e fundamental 

para que as viagens procedam dentro do esperado, e que toda energia necessária 

seja suprida (GRANDES CONSTRUÇÕES, 2017). 

A empresa Caterpillar ao lançar a linha de geradores 3516C trouxe a 

possibilidade de aumento da qualidade das viagens marítimas, assim com, trouxe 

também um equipamento capaz de oportunizar energia sem riscos de eventuais 

problemas neste processo em alto-mar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após a construção deste estudo pode-se concluir que o gerador exerce papel 
fundamental nas embarcações em alto mar. E este estudo trouxe de forma 
explicativa o gerador 3516C Caterpillar e seus desdobramentos positivos para a 
embarcações e seus equipamentos que dependem de energia para o seu 
funcionamento.  

Evidencia-se que o objetivo deste estudo foi alcançado, uma vez que foi 

possível identificar como o gerador 3516C caterpillar influencia na dinâmica das 

embarcações, ao ser mostrado como este se apresenta, suas característica, seu 

funcionamento, e vantagens de utilização.  

Ao tratar sobre os geradores de maneira geral, foi possível verificar a 

existência de diversos modelos, assim como, os desdobramentos que estes 

apresentam, onde ao apontar cada tipo foi sinalizado a importância que cada um 

tem no contexto das embarcações.  

A utilização do gerador 3516C Caterpillar foi observado como positiva, tendo 

em vista ser este equipamento um modelo novo e que, consequentemente, 

oportuniza maior segurança no tocante a energia que a embarcação necessita; 

assim como, foi verificado que se a embarcação apresentar, principalmente porque 

se ocorrer algum problema/ defeito por conta de energia, este acarreta prejuízo em 

diversos aspectos para as empresas que contam com o sistema de embarcações 

para desenvolver seu trabalho.  
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