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RESUMO 

 
Em uma embarcação marítima, para que o sistema de transporte tenha uma eficiência 
maior, alternativas devem ser usadas para que haja importantes economias de 
energia. O sistema propulsivo de uma embarcação é de suma importância, pois além 
de ser o elemento funcional responsável por promover o deslocamento da 
embarcação, influencia na viabilidade econômica da mesma, uma vez que está 
diretamente ligada ao custo operacional dela. Comumente, um navio apresenta uma 
propulsão puramente mecânica, entretanto, o uso de propulsões alternativas, como a 
diesel-elétrica tem crescido muito. Esse trabalho de graduação tem como foco 
principal demonstrar o funcionamento de um sistema de propulsão diesel-elétrico, as 
características dos principais componentes do sistema e as vantagens em relação ao 
sistema de propulsão convencional a diesel-mecânico. Para isso, foi elaborada uma 
revisão bibliográfica, baseando-se em dados e arquivos já publicados. 
 
Palavras-chave: Embarcação; Eficiência; Sistema de Propulsão; Diesel-Elétrico.
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ABSTRACT 

 
In a maritime vessel, in order for the transport system to be more efficient, alternatives 
must be used for significant energy savings. The propulsive system of a vessel is 
extremely important, as it is also the functional element responsible for promoting the 
displacement of the vessel, influencing the economic viability of the vessel, since it is 
directly related to the operational cost of it. Commonly, a ship has a purely mechanical 
propulsion, however, the use of alternative propulsions, such as diesel-electric has 
grown a lot. This graduation work has as main focus to demonstrate the operation of a 
diesel-electric propulsion system, the characteristics of the main components of the 
system and the advantages over the conventional diesel-mechanical propulsion 
system. For this, a bibliographical review was elaborated, based on already published 
data and archives. 
 
Key Words: Vessel; Efficiency; Propulsion System; Diesel-Electric. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentre os variados meios de transportes disponíveis, o transporte marítimo se 

destaca devido a sua capacidade, versatilidade e eficácia. Esse meio evoluiu no 

decorrer dos anos, desempenhando papéis importantes, desde uma simples canoa 

até os mais modernos navios petroleiros. Um aspecto muito significativo no projeto de 

uma embarcação, e talvez o principal, é o método de propulsão a ser empregado. Em 

2017, os sistemas de propulsão mais utilizados nos transportes marítimos são o diesel 

mecânico e o diesel elétrico. 

Presente nos mais modernos navios de cruzeiro, a propulsão elétrica tem 

conquistado novos mercados. Além disso, diversas Marinhas do mundo, como a 

Americana e a Inglesa, por exemplo, já se voltaram para a propulsão elétrica, 

adaptando-se à nova realidade, em busca de alternativas que tornem seus navios 

cada vez mais capacitados para realizar suas atividades, sejam elas comerciais ou 

militares. 

Devido aos sucessos decorrentes do emprego da propulsão elétrica nos 

transportes marítimos, os sistemas elétricos estarão cada vez mais presentes, 

futuramente, na indústria naval. A real motivação deste trabalho se deve a percepção 

do quanto o conhecimento na hora da escolha de um sistema propulsivo é importante, 

podendo este influenciar em um projeto inteiro do navio, tornando-o mais rentável no 

ponto de vista operacional além de menos nocivo ao meio ambiente. Este trabalho é 

importante para se ter um melhor conhecimento do funcionamento desse sistema e, 

sendo assim, fazer uma melhor utilização do mesmo. 

A necessidade de redução na emissão de poluentes, a demanda por 

combustíveis limpos e a busca por eficiência energética vem provendo modificações 

em certos projetos navais. Para que uma embarcação marítima tenha uma maior 

eficiência, é importante adotar certas medidas para economia de energia. A maioria 

das embarcações ainda utilizam propulsores puramente mecânicos mas o uso de 

propulsores alternativos como o diesel-elétrico, cresce ao longo dos anos. Diante 

disso, faz-se importante saber: quais seriam os benefícios na utilização desse tipo de 

sistema? 

O trabalho tem como objetivo principal apresentar os benefícios deste sistema 

– em especial sua eficiência energética – perante o sistema de propulsão 

convencional (diesel-mecânico). Além disso, explicitar como se dá a geração e a 
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distribuição de energia dentro de uma embarcação marítima e descrever os principais 

equipamentos que fazem parte do sistema; estudar os tipos de sistemas propulsivos 

a bordo das embarcações e comparar as principais características de cada um deles; 

e discutir as vantagens e desvantagens de cada sistema e compreender o quanto o 

uso da propulsão elétrica é conveniente. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi elaborada uma revisão bibliográfica, 

a partir de materiais já publicados, como livros, monografias, dissertações de 

mestrado e materiais disponibilizados na internet. O trabalho consiste no estudo da 

propulsão elétrica, baseando-se em dados e arquivos de diversos registros 

bibliográficos e também na análise das informações coletadas com o intuito de 

elucidar os princípios propostos neste trabalho. 
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1  A GERAÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A BORDO DAS 

EMBARCAÇÕES 

 

A maior parte das embarcações de médio e grande porte possui uma alta 

demanda de energia. A energia básica para suprir a performance dos equipamentos 

das embarcações é, na maioria das vezes, elétrica. 

Para melhor entendimento, o sistema elétrico foi divido em três de suas 

principais áreas: a geração, a distribuição e o consumo de energia. 

 

1.1 A GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

Essa área é responsável pela produção de energia a bordo da embarcação. O 

sistema de geração de energia é basicamente constituído de um motor de combustão 

– fonte de energia química – que gera energia mecânica a um eixo e um gerador 

elétrico que trabalha acoplado a esta fonte de energia mecânica. 

 

1.1.1 O Motor Primário 

 

Um motor é uma máquina que converte energia elétrica em energia mecânica 

de rotação (GUSSOW, 2009, p. 241). 

Os sistemas propulsivos elétricos normalmente possuem motores que 

abrangem de média a alta rotação. Devido a esse tipo de configuração, torna-se 

possível obter ganhos maiores em peso e custo, comparado aos sistemas propulsivos 

mecânicos que operam com motores de baixa rotação. 

Na Figura 1 pode-se observar um motor à diesel comumente utilizado nas 

embarcações. 
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Figura 1 - Motor Industrial a Diesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Independent (2017) 

 

Com relação ao combustível, os motores podem ser alimentados por óleo 

pesado (Heavy Fuel Oil – HFO) – que necessita de um pré-aquecimento antes de 

entrar no motor – ou também por diesel marítimo (Marine Diesel Fuel – MDF). 

 

1.1.2 O Gerador 

 

O gerador, por sua vez, é uma máquina que converte energia mecânica de 

rotação em energia elétrica (GUSSOW, 2009, p. 241). 

Os geradores empregados na área naval apresentam certas características 

diferentes que os demais com rotação entre 600 e 1800 rpm. Seu acoplamento ao 

motor pode ser feito de forma direta através do volante ou ambos já podem vir 

acoplados de fábrica – os genset – como pode-se observar na Figura 2. 
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Figura 2 - Jogo de Gerador com Motor (genset) 

 

Fonte: Jack Power (2017). 

 

Apesar de existirem geradores que forneçam corrente contínua (CC), em 

projetos navais dificilmente estes são utilizados. Quando comparada a CC, além de a 

corrente alternada (CA) ser capaz de gerar mais potência para um mesmo tamanho 

de equipamento, o que possibilita o emprego de equipamentos menores, para uma 

corrente mais baixa é possível se obter uma tensão mais elevada. 

 

1.2 A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

 

Essa área é responsável pela distribuição da energia produzida pela área de 

geração do navio. O sistema deve ser delineado para que a energia chegue em 

circunstâncias ideais em cada equipamento.  

Fazem parte do sistema de distribuição de energia os painéis elétricos, as luzes 

indicadoras, os motores de controle, entre outros dispositivos. Como elementos 

principais para distribuição, são de destaque os quadros de distribuição e os 

transformadores. 
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1.2.1 Quadros de Distribuição 

 

Para que todos os dispositivos elétricos adquiram a energia necessária para 

seu desempenho correto, a energia gerada é distribuída por toda embarcação, com 

as devidas proteções. Para isso, foram idealizados os quadros de distribuição, 

permitindo que esse processo fosse executado de forma controlada, precisa e viável. 

Um quadro de distribuição nada mais é que um painel elétrico o qual apresenta 

uma estrutura externa metálica e seu interior é preenchido por componentes elétricos 

para o controle da geração e da distribuição de energia, acionamentos elétricos para 

motores e alimentação para transformadores, inversores e painéis auxiliares. A Figura 

3 traz um modelo muito empregado em navios. 

 

Figura 3 - Painel de Distribuição de Um Navio Patrulha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NGB (2017). 

 

Em geral pode-se reduzir custos com tamanho da fiação sendo feita a 

distribuição para painéis menores distribuídos pelo navio. O quadro de 
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distribuição geral é normalmente localizado na própria sala de máquinas ou 

na sala de controle. Dentro do quadro geral de distribuição é possível 

encontrar as bus bars. Uma embarcação normalmente tem até dois 

geradores atrelados às mesmas bus bar. Entre este arranjo podemos 

identificar o circuit breaker, que será responsável por cortar o circuito em caso 

de sobrecarga, carga reversa, superaquecimento e etc. A partir das bus bars, 

a energia é distribuída aos demais equipamentos e a outros painéis do navio. 

No quadro geral é possível encontrar os principais equipamentos de medição 

e monitoramento da energia a bordo da embarcação (DUNLOP, 2015). 
 

Os painéis elétricos são utilizados em grande parte do sistema. Na área naval 

é comum encontrar painéis de média – de 13,8 kV até 6,6 kV – e baixa tensão – de 

690 V até 127 V. 

 

1.2.2 Transformadores 

 

O transformador básico consiste em duas bobinas isoladas eletricamente 

uma da outra e enroladas em torno de um núcleo comum. […] A bobina que 

recebe a energia de uma fonte CA é denominada de primário. A bobina que 

fornece energia para uma carga CA é denominada de secundário (GUSSOW, 

2009, p.467). 
 

Comumente, a energia produzida dentro das embarcações é gerada em 440V. 

Mas, em determinados casos, para diversos consumidores de energia, ela precisa 

estar a 220V. Quando a tensão da energia gerada é maior que a tensão dos 

equipamentos consumidores, é necessário o auxílio de um equipamento que faça 

essa redução. Nestes casos, utiliza-se um transformador usualmente trifásico, como 

mostra a Figura 4. 
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Figura 4 - Transformador Para Navio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nautic Expo (2017). 

 

Entre outras vantagens do transformador, para controlar as variações de 

frequência geradas pelos conversores e para prevenir interferências 

eletromagnéticas, seu funcionamento pode se assimilar a de um filtro. Dependendo 

do número de transformadores e arranjo num mesmo sistema, cabe ao projetista, ao 

avaliar a demanda energética requerida da embarcação, considerar as perdas 

atreladas a este equipamento. 

Ciente de como se dá a geração e a distribuição energética em uma 

embarcação, o capítulo seguinte traz um dos maiores consumidores de energia a 

bordo: o Sistema de Propulsão. 
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2   TIPOS DE SISTEMAS PROPULSIVOS 

 

Segundo SOUSA (2014), dentre os diversos equipamentos que consomem 

energia no sistema elétrico de uma embarcação, a principal demanda energética é 

proveniente do sistema de propulsão. Qualquer meio de produção de energia que 

permita o deslocamento de uma embarcação é chamado de propulsão naval. 

A Figura 5 traz algumas embarcações movidas pelos mais variados propulsores 

como o remo, a vela e os grandes e modernos motores a diesel. 

 

Figura 5 - Evolução dos Propulsores nas Embarcações 

 

Fonte: Slide Shares (2017). 

 

A diante, serão estudados os dois principais tipos de sistemas propulsivos 

encontrados nas embarcações de médio e grande porte: o sistema de propulsão a 

diesel mecânico e o sistema de propulsão a diesel elétrico. 

 

2.1 O SISTEMA DE PROPULSÃO A DIESEL MECÂNICO 

 

De acordo com SOUZA (2013), é comum encontrar esse tipo de sistema 

propulsivo em embarcações que desempenham atividades como reboque de outras 

embarcações e/ou unidades flutuantes. Nessas circunstâncias, é necessário uma 

grande potência propulsiva para se produzir uma tração estática (Bollard Pull). É o 

caso típico de embarcações para manuseio de âncoras, reboque e suprimento – 
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ilustrada na Figura 6 – mais conhecidas como AHTS (Anchor Handling Tug Supply 

Vessels). São embarcações que, por desenvolver as atividades supracitadas, 

necessitam de força bruta. 

 

Figura 6 - Tipo de Embarcação AHTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Almeida, Santos (2016). 

 

A propulsão mecânica é o sistema propulsivo mais convencional. Esta 

apresenta duas linhas de eixo, caixas redutoras de dupla entrada e saída única e um 

arranjo conhecido como father-and-son composto por dois motores diesel por linha de 

eixo, no qual cada um possui potências distintas. 

Normalmente, há uma tomada de força com um gerador de eixo em cada caixa 

redutora. Isso permite que cada linha de eixo seja servida por cada um de seus 

motores simultaneamente ou individualmente. Por fim, os hélices da embarcação são 

movimentados através do empuxo gerado pelo motor de combustão que fica acoplado 

a linha de eixo através da engrenagem redutora. O esquema é exemplificado na 

Figura 7. 
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Figura 7 - Sistema de Propulsão a Diesel Mecânico 

 

 

Fonte: Julie (2010). 

 

No sistema de propulsão a diesel mecânico o que define a rotação do hélice é 

a rotação do motor. Isso acarreta, em algumas condições de atuação, um inevitável 

desperdício de combustível pois o motor não opera em sua faixa de ótimo rendimento. 

Além disso, é necessário a presença de um diesel-gerador auxiliar, situado em um 

local distinto do sistema de propulsão, que fornece a potência elétrica necessária para 

o atendimento dos demais auxiliares a bordo. 

 

2.2 O SISTEMA DE PROPULSÃO A DIESEL ELÉTRICO 

 

É comum encontrar esse tipo de sistema propulsivo em embarcações que 

necessitem de um alto grau de manobrabilidade. É o caso típico de embarcações de 

apoio a plataforma – ilustrado na Figura 8 – mais conhecidas como PSV's (Platform 

Supply Vessels). São embarcações que, para modificar sua direção de forma prática, 

utilizam o sistema de posicionamento dinâmico (DP) – Dynamic Positioning (SOUZA, 

2013). 
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Figura 8 - Tipo de Embarcação PSV 

 

Fonte: Abeam (2017). 

 

Na propulsão elétrica a energia gerada para movimentar os hélices é 

proveniente de um gerador elétrico o qual aciona um motor elétrico que transmite 

energia para os eixos da embarcação ou, caso sejam azimutais, diretamente para os 

propulsores. 

No esquema representado na Figura 9, os geradores a diesel elétrico 

alimentam os motores destinados a propulsão e demais demandas de energia da 

embarcação. 

 

Figura 9 - Sistema de Propulsão a Diesel Elétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Julie (2010). 
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Na Figura 10, percebe-se que os azimutais funcionam como equipamentos 

independentes e são alimentados pelos geradores da embarcação. 

 

Figura 10 - Propulsores Azimutais 

 
Fonte: Dunlop (2015). 

 

A principal característica deste sistema é o controle da velocidade do navio pelo 

controle da rotação do motor elétrico. Neste caso, ao invés de dois sistemas de 

potência distintos, com limitação de carga específica, dispõe-se de uma possibilidade 

de geração única que é distribuída com maior flexibilidade entre os diversos sistemas 

de bordo conforme as necessidades de demanda. 

Conhecida a diferença do funcionamento de cada tipo de propulsão, a seguir 

são destacados os benefícios na utilização de um Sistema de Propulsão Elétrica, 

perante o uso de um Sistema de Propulsão Mecânica. 
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3  COMPARANDO OS SISTEMAS 

 

A demanda por eficiência energética, combustíveis limpos e uma redução na 

emissão de gases do efeito estufa oriunda das embarcações vem promovendo 

alterações em novos projetos navais, em busca de configurações que objetivem a 

economia de combustíveis. Ao longo dos anos, a propulsão elétrica tem demonstrado 

uma redução no consumo de combustível considerável, quando comparado à 

propulsão mecânica. Muitas vezes, a economia de combustível gira em torno de 15 à 

25% em perfis normais de operação, e pode atingir de 40 à 50% em operações com 

DP. 

Essa redução no consumo de combustível é, principalmente, atribuída a dois 

elementos essenciais: a alternativa de variação na velocidade dos propulsores, que 

reduz minimamente as perdas nos hélices quando comparado com os de velocidades 

fixas e passo controlável; e a partida e parada automática dos motores diesel, que 

proporciona que a carga do motor se mantenha próxima ao ponto ótimo, dentro do 

limite operacional. Para uma melhor comparação entre os sistemas, o ideal é se 

basear nos principais consumidores de energia da embarcação, que são os motores 

de propulsão. 

No sistema convencional (mecânico) o motor de propulsão é um motor a 

diesel que, por transformar a energia química (combustível) em energia mecânica, 

aponta uma grande quantidade de perdas. Grande parte se dá por perdas térmicas, o 

que é característico em todo sistema o qual o principal consumidor seja um motor de 

combustão. Apesar disso, parte desses gases de exaustão são reaproveitados em 

processos de aquecimento dentro da embarcação. Mas, comparando com o sistema 

diesel-elétrico, isso não propicia um ganho muito grande de energia pois o mesmo 

também utiliza a energia recuperada. 

Outra perda considerável dentro do sistema a diesel mecânico é a perda 

decorrente dos eixos e acoplamentos mecânicos. Estes, quanto maiores e mais 

robustos, maiores são suas perdas. O torque do motor é reduzido devido ao atrito dos 

eixos e as perdas térmicas são iminentes. A Figura 11 representa as perdas de energia 

durante o funcionamento de um motor de 68,64W e seu balanço. 
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Figura 11 - Balanço de Energia de um Motor a Diesel 

 

Fonte: Feijóo (2012). 

 

Desse modo, com base na figura e nas características do sistema, pode-se 

concluir que sua eficiência gira em torno de 45%, contudo o motor apresenta 

aproximadamente 49% de eficiência. Além disso, as perdas de energia na 

embarcação podem diminuir a eficiência total do sistema. 

Apesar de o sistema diesel-elétrico também dispor de consumidores de 

energia, ele apresenta uma eficiência energética muito mais elevada que o sistema 

convencional. Seus principais consumidores de energia são os motores e os 

geradores, que apresentam construções semelhantes. O Gráfico 1 apresenta a 

eficiência de um motor elétrico generalizado. 
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 Gráfico 1 - Gráfico de um Motor de Indução Trifásico (Eficiência x Carga) 

  

Fonte: Feijóo (2012). 

 

Cada motor utiliza uma faixa de carga mais adequada para alcançar a maior 

eficiência possível. Analisando a eficiência total de um motor, pode-se perceber como, 

através das perdas, a energia é dissipada dentro dele. Vide Figura 12. 

 

Figura 12 - Perdas Dentro de um Motor Elétrico 

 

Fonte: Feijóo (2012). 
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Nos motores elétricos, apenas 2% da energia é dissipada devido a perdas por 

atrito e a dissipação térmica dentro do equipamento. Ou seja, esses motores podem 

alcançar até 98% de eficiência energética. Conhecendo que um gerador elétrico 

apresenta uma composição similar a um motor elétrico, conclui-se então que o mesmo 

também apresenta uma eficiência perto de 95% (dependendo da potência). 

Em geral, no sistema de propulsão a diesel-elétrico é levado em conta as 

perdas por gases de exaustão pois a energia produzida pelos geradores elétricos é 

distribuída por todo navio, realizando todos os procedimentos necessários para, por 

exemplo, condicionar o ar dentro da embarcação em prol de se estabelecer um 

conforto térmico melhor. Na Figura 13 é apresentado o balanço de energia dentro de 

uma embarcação. 

 

Figura 13 - Balanço de Energia de um Sistema Diesel Elétrico 

 

Fonte: Feijóo (2012). 

 

Nota-se que da energia produzida pelos geradores, 15% é perdido por gases 

de exaustão e 12% pelo resfriamento pela água dor mar. Ou seja, apenas 27% da 

energia é perdida, fazendo com que o sistema de propulsão elétrica apresente uma 

eficiência de 73%. 

Diante do exposto, conclui-se que, comparando os dois sistemas, percebe-se 

que o sistema de propulsão diesel-elétrico apresenta uma eficiência energética total 

em torno de 30% maior que o sistema de propulsão mecânica. 
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3.1 A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROPULSÃO ELÉTRICA 

 

Quando se trata da escolha de um sistema propulsivo, um dos principais 

aspectos a ser levado em consideração é a sua eficiência. Tratando-se de uma 

embarcação, eficiência nada mais é que o aproveitamento do combustível em energia 

para a mesma, excluindo as perdas. 

Através da Figura 14 é possível observar em cada componente do sistema as 

devidas perdas presentes nesse tipo de propulsão. 

 

Figura 14 - Perdas no Sistema Diesel Elétrico 

 

Fonte: Dunlop (2015). 

 

O Figura 15 apresenta uma comparação de gasto de energia em relação ao 

hélice da embarcação. A curva vermelha representa o hélice com passo controlável 

(CPP) e velocidade fixa – caso do sistema diesel mecânico – e a curva azul o contrário, 

com passo fixo (FPP) – caso sistema diesel elétrico. 

Essa economia de energia no sistema elétrico explica-se pois em passo zero 

– no sistema a diesel mecânico – mesmo sem gerar empuxo ao paletar no vazio, as 

pás do hélice consomem de 15 a 20% da potência total instalada para propulsão. 
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Figura 15 - Comparação da Potência do Eixo (CCP x FPP) 

 

Fonte: Souza (2013). 

 

A propulsão elétrica oferece também, através do uso de um menor número de 

motores, o potencial para o carregamento ótimo dos motores diesel, quando 

comparado com uso de unidades maiores. Com isso, o acionamento automático dos 

motores diesel reduz o consumo de combustível e produz melhor carga. 

Contudo, a redução no consumo de combustível pode ser neutralizada 

através das perdas elevadas no sistema de transmissão entre os propulsores e os 

motores diesel do sistema diesel elétrico. Enquanto as perdas oriundas das caixas 

redutoras e das linhas de eixo em um sistema diesel mecânico são da ordem de 3%, 

as perdas de transmissão em sistema diesel elétrico giram em torno de 8-10%. 

 

3.2 OUTRAS VANTAGENS DO SISTEMA ELÉTRICO 

 

Sabe-se que, os sistemas de propulsão mais utilizados nos transportes 

marítimos são o diesel mecânico e o diesel elétrico. A propulsão convencional 

(mecânica) vem perdendo espaço, devido ao sucesso referente ao emprego da 

propulsão elétrica no decorrer do século 21. O sistema de propulsão realizado por 

acionamento elétrico tornou-se padrão para navios comerciais de cruzeiro e já é 

empregado também, por exemplo, em navios da Marinha Americana. A seguir são 

destacadas as principais vantagens desse sistema. 



30 

3.2.1 Redução no Consumo de Combustível 

 

Como já citado anteriormente, em navios dotados de propulsão mecânica, o 

que define a rotação do hélice é a velocidade do motor. Por conseguinte, dependendo 

do perfil operacional da embarcação, o motor pode não operar com sua faixa de 

rendimento ótimo, relacionado às altas velocidades. Com isso, além de excessivo 

desgaste mecânico, ocorre também um grande desperdício de combustível. 

Com o emprego da propulsão elétrica, devido a extinção da conexão 

mecânica entre motor primário – que gera potência através da queima de combustível 

– e o eixo propulsor, a rotação do hélice não tem mais relação direta com a velocidade 

do eixo do motor. Em virtude disso, independente da velocidade de rotação do hélice, 

o motor primário pode operar no ponto de melhor rendimento, eliminando o problema 

presente na propulsão mecânica. 

No Gráfico 4 foram comparados três tipos de instalações propulsoras 

diferentes, para um mesmo navio, durante um ano de operação. O sistema que 

apresentou melhores resultados e maiores vantagens em relação ao consumo de 

combustível foi o elétrico. 

 

Gráfico 2 - Consumo de Combustível ao Ano 

 

Fonte: Alves (2007). 

 

3.2.2 Redução dos Custos Operacionais 

 

Em substituição aos sistemas mecânicos, hidráulicos e pneumáticos, o 

emprego da propulsão elétrica tende a uma ampla propagação de sistemas auxiliares 

e acessórios alimentados por eletricidade. Sistemas elétricos possuem maior 
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compatibilidade com controles eletrônicos e são mais simples de se controlar à 

distância. Esta tendência a qual estimula o aumento de automação, possibilita uma 

redução na tripulação, que proporciona benefícios através da redução de custo 

operacional. A Figura 16 traz o painel de controle de uma das barcas da companhia 

CCR, o qual é totalmente automatizado. 

 

Figura 16 - Sistema de Navegação de Um Cruzeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ENL (2017). 

 

Devido à elevada automação dos sistemas elétricos, as manutenções 

preventivas e preditivas são ferramentas eficazes para a redução dos custos totais. 

Tendo em vista que com a adesão da propulsão elétrica nas embarcações não são 

necessários o uso de motores auxiliares, por exemplo, esta redução na quantidade de 

equipamentos instalados decorre a uma diminuição dos custos de manutenção. 

 

3.2.3 Aumento da Vida Útil do Navio 

 

Com o desenvolvimento da automação, mais equipamentos elétricos e 

eletrônicos estão sendo implementados nos projetos navais, aumentando a demanda 
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por energia elétrica. Isto demanda a instalação de geradores de maior potência a 

bordo, a fim de suprir a consumo já instalado e manter uma reserva para um futuro 

crescimento. 

Com a utilização da propulsão elétrica, os geradores de bordo alimentam 

conjuntamente a propulsão e os auxiliares, através de um sistema de distribuição 

redundante e reconfigurável. Os motores são projetados para atender ao navio em 

velocidade máxima, com todos os sistemas essenciais em operação. 

Com isto, em velocidade normal, o navio possui competência de geração em 

excesso, sendo capaz de satisfazer as substituições ou inclusões futuras de novos 

sistemas ou equipamentos. Enquanto as embarcações que fazem uso do sistema de 

propulsão convencional tem vida útil de 25 à 40 anos, os navios dotados de propulsão 

elétrica podem ter uma vida útil maior que 50 anos. 

 

3.2.4 Redução na Emissão de Poluentes 

 

Em decorrência das pressões por uma redução na quantidade de poluentes 

emitidos durante a operação de uma embarcação, busca-se utilizar cada vez menos 

combustíveis fósseis. As emissões de gases poluentes decorrentes da queima da 

gasolina ou de óleo diesel são os maiores responsáveis pelo efeito estufa. Devido a 

isso, a propulsão elétrica torna-se cada vez mais indicada. 

No Gráfico 4, pode-se perceber que a propulsão elétrica gera menos gases 

poluentes que os sistemas convencionais, pois o motor diesel opera constantemente 

no ponto ótimo de rendimento, proporcionando uma redução no consumo de 

combustível e, com isso, uma menor liberação de gases poluentes durante a 

operação. 
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Gráfico 3 - Emissão de Gases na Atmosfera 

 

Fonte: Alves (2007). 

 

3.2.5 Redução da Assinatura Acústica 

 

Na propulsão elétrica não é necessário a utilização de engrenagens redutoras 

pois é dispensável o alinhamento das linhas de eixo com as máquinas acionadoras 

principais.  É verificada uma considerável diminuição da assinatura acústica do meio 

pois a eliminação desta engrenagem contribui significativamente para a redução nos 

níveis de ruído e vibração. 

Além disto, devido às suas características construtivas, os motores elétricos 

apresentam menor nível de ruído irradiado e, portanto, não produzem tanta vibração 

e ruído quanto os equipamentos mecânicos. Então, à medida que os equipamentos e 

sistemas mecânicos são substituídos pelos elétricos, ocorre a diminuição da 

assinatura acústica total emitida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A busca por novas alternativas de energia que possuam uma maior eficiência 

energética, apresenta-se como um desafio para a sociedade que tem intensificado a 

pesquisa para que novas tecnologias sejam criadas e disponibilizadas. O sistema 

diesel-elétrico já está presente no mercado há algum tempo e segue numa crescente 

evolução na implementação em grande parte dos transportes marítimos. 

O Capítulo 1 abordou como de dá a geração e a distribuição de energia a bordo 

de uma embarcação, tendo como objetivo a demonstração do funcionamento dos 

principais equipamentos elétricos. O Capítulo 2 trouxe uma comparação entre os dois 

sistemas propulsivos mais utilizados – o sistema de propulsão convencional e o 

sistema de propulsão diesel-elétrico – possibilitando mensurar a real influência na 

escolha adequada do sistema propulsivo nas embarcações. Por fim, no Capítulo 3, ao 

comparar ambos sistemas, foi possível notar a influência no custo operacional, 

percebendo que para uma mesma embarcação, o custo com combustível pode variar 

de acordo com a configuração do sistema propulsivo. 

Ao final desta revisão, adquiriu-se um melhor conhecimento sobre os tipos de 

propulsão e a sua relação com a energia elétrica envolvida no projeto de uma 

embarcação. Concluiu-se, então, que o objetivo proposto foi alcançado e que o 

sistema diesel-elétrico é um novo elemento tecnológico que apresenta uma solução 

energética eficiente, tornando-se cada dia mais presente no meio naval. 
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ANEXO A 

Eficiência Energética Para Navios 

 

 A Organização Marítima Internacional (IMO) adotou, por ocasião da última reunião do 

Comitê de Proteção ao Meio Ambiente Marinho (MEPC), resolução com o propósito 

de reduzir em 30%, até 2025, o consumo de energia dos navios. A nova regra se aplica 

a navios com 400 AB ou mais, construídos a partir de 2013. O Brasil, juntamente com 

outros países em desenvolvimento, conseguiu aprovar dispositivo postergando essa 

data para 2017, a critério das administrações dos Estados Partes.  

Seguindo a orientação da ONU e acompanhando a tendência global de preocupação 

com as mudanças climáticas, a IMO tem dedicado uma grande parte de seus esforços 

à prevenção da poluição do ar pelos navios. Assim, em 1997, a IMO incorporou à 

Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL) um 

novo Anexo (VI), cujo propósito é prevenir a poluição do ar por meio da limitação das 

emissões de óxido de enxofre (SOx), de óxido de nitrogênio (NOx) e da proibição de 

emissões deliberadas de substâncias que reduzem a camada de ozônio, contribuindo 

para o aumento do efeito estufa. O Anexo VI entrou em vigor internacionalmente em 

maio de 2005, e o Brasil o ratificou em fevereiro de 2010.  

Em outubro de 2008, o MEPC adotou emendas ao Anexo VI da MARPOL, para reduzir 

ainda mais as emissões provenientes de navios. Foi adotada uma redução 

progressiva de SOx, inicialmente de 4,50% para 3,50% a partir de 01 janeiro 2012, e, 

depois, progressivamente para 0,50 % a partir de 01 de janeiro de 2020, sujeito a uma 

análise de viabilidade a ser concluída o mais tardar em 2018. Os limites aplicáveis nas 

áreas especiais de controle das emissões de SOx (SECAs) foram reduzidos de 1,50% 

para 1,00%, em 01 de julho de 2010, e serão reduzidos para 0,10%, a partir de 01 de 

janeiro de 2015. Reduções progressivas de NOx nas emissões de motores marítimos 

também foram acordadas, com controles mais rigorosos sobre o chamado "Tier III", 

ou seja, aqueles motores instalados em navios construídos após 01 de Janeiro de 

2016. O Anexo VI, revisto, entrou em vigor em 01 de Julho de 2010.  

Ao mesmo tempo, a IMO, através do MEPC, iniciou estudos a respeito dos gases 

geradores de efeito estufa (GHG - gases com a capacidade de reter calor e que, por 

isso, alteram o equilíbrio térmico e climático da terra), verificando que é possível para 

o transporte marítimo reduzir o CO2, emitido por tonelada de carga transportada por 

quilômetro (ton/km), em algo próximo de 20% até 2020, por meio de uma combinação 
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de desenvolvimentos técnicos e operacionais, além da introdução de novos e maiores 

navios. Para isso, é fundamental o desenvolvimento de melhores cascos, motores e 

hélices, bem como um melhor gerenciamento da velocidade do navio em seu 

percurso, iniciativas que levarão a uma redução do consumo de combustível e, 

consequentemente, da emissão de CO2.  

Para atender a essa expectativa, o MEPC está desenvolvendo, para novos navios, 

um Sistema de Índices de Eficiência Energética de Projeto (EEDI), no qual deverão 

ser priorizados melhoramentos na hidrodinâmica dos cascos, no desempenho dos 

motores e hélices, bem como a utilização de combustíveis menos poluentes e com 

um melhor rendimento. No setor operacional, está sendo aperfeiçoado um Plano de 

Gestão de Eficiência Energética (SEEMP), para ser usado por todos os navios, 

permitindo às companhias e aos navios acompanhar e melhorar o desempenho de 

vários fatores que podem contribuir para a redução das emissões de CO2, tais como 

o planejamento da viagem, o gerenciamento da velocidade, a otimização da potência 

dos motores, a manutenção do casco e o uso de diferentes tipos de combustíveis. 

Além dessas medidas, outros instrumentos, baseados no mercado (MBM), estão 

sendo desenvolvidos para serem aplicados ao transporte marítimo global, de modo a 

encorajar a redução das emissões de CO2, como, por exemplo, a criação de um 

Fundo de Compensação Internacional para financiar projetos ambientais em países 

em desenvolvimento, o qual será financiado por meio de uma taxa cobrada dos 

combustíveis marítimos.  

Mais recentemente, em 15 de julho de 2011, o MEPC adotou, por meio da Resolução 

MEPC.203(62), novas emendas ao Anexo VI. Essas emendas, que incluem um novo 

Capítulo (4), pretendem melhorar a eficiência energética dos navios através de um 

conjunto de normas de desempenho técnico, que resultariam na redução das 

emissões das substâncias originadas na combustão do óleo combustível, incluindo 

aquelas já controladas pelo Anexo VI. As emendas deverão ser consideradas aceitas 

em 1º de julho de 2012 e entrar em vigor em 1º de janeiro de 2013.  

De acordo com o novo Capítulo 4 – Regras sobre Eficiência Energética para Navios, 

essas regras deverão ser aplicadas a todos os navios com 400 AB ou mais. Não serão 

aplicadas a navios engajados exclusivamente em viagens sujeitas à soberania ou 

jurisdição do Estado cuja bandeira o navio esteja autorizado a arvorar. No entanto, 

cada Estado Parte deve assegurar, pela adoção de medidas adequadas, que esses 

navios foram construídos e operam, na medida do razoável e praticável, de acordo 
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com o Capítulo 4.  

As novas regras estipulam que um navio novo seja construído de acordo com um 

Índice de Eficiência Energética de Projeto (EEDI), calculado para o tipo e tamanho de 

um navio específico. Esse EEDI deverá ser calculado levando em conta as diretrizes 

sobre o método de cálculo do EEDI para navios novos, desenvolvidas pela IMO.  

Para os efeitos do Capítulo 4, navio novo é aquele para o qual o contrato de 

construção seja assinado em 1º de janeiro de 2013 ou depois, ou na ausência de um 

contrato de construção, cuja quilha tenha sido batida ou esteja num estágio de 

construção semelhante em 1º de julho de 2013 ou depois, ou, ainda, cuja entrega 

tenha sido feita em 1º de julho de 2015 ou depois. As Administrações dos Estados 

Partes poderão postergar essas datas para 1º de janeiro de 2017, 1º de julho de 2017 

e 1º de julho de 2019, respectivamente.  

Essas regras serão aplicadas, também, a navios que tenham sofrido uma conversão 

de vulto que altere substancialmente as suas características e a sua eficiência 

energética.  

As novas emendas incluem, ainda, uma regra (22), que acrescenta um Plano de 

Gestão da Eficiência Energética do Navio (SEEMP) e um Índice de Eficiência 

Energética Operacional (EEOI). Cada navio deverá manter a bordo um SEEMP 

específico, como parte do Sistema de Gestão da Segurança (SMS) do navio, e de 

acordo com as diretrizes adotadas pela IMO.  

Apesar da Resolução MEPC.203(62) estipular datas para o cumprimento dessas 

novas regras, as principais diretrizes ainda estão em desenvolvimento. Em janeiro de 

2012, o Grupo de Trabalho da IMO, sobre Eficiência Energética, irá se reunir em 

Londres para tratar do aperfeiçoamento das diretrizes sobre o método de cálculo do 

EEDI para navios novos e para o desenvolvimento do SEEMP e do EEOI.  

RESOLUÇÃO MEPC.203(62) 

 


