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RESUMO

Uma combinação de fatores como redução de emissões, regulamentações, aumento da

consciência ambiental e tempos economicamente desafiadores exigem que os armadores

busquem  por  alternativas  para  melhora  os  gastos  com  navio,  sendo  a  redução  do

consumo  de  combustível  um  desafio  diário  de  engenheiros.  Este  trabalho  tem  por

finalidade  mostrar  meios  eficientes  de  reduzir  esse consumo,  de  modo a apresentar

tecnologias que são relacionadas com o design do navio com objetivo de otimizar tanto

o consumo quanto as emissões gases poluentes. Para enaltecer nossa pesquisa, também

faremos aplicações práticas que demonstrem a aplicabilidade dos métodos apresentados

e  sua  eficiência.  Por  fim,  apresenta  uma  conclusão  a  respeito  da  necessidade  de

mudanças na estrutura de embarcações de modo que atenda navios ainda em fase de

projeto ou navios já existentes. 

Palavras-chave: Consumo de combustível. Design. Economia. Emissão de gases.
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ABSTRACT

A  combination  of  factors  such  as  emission  reductions,  regulations,  increased

environmental  awareness  and economically  challenging  times  require  shipowners  to

look for alternatives to improve ship costs, with the reduction of fuel consumption being

a daily challenge for engineers. This work aims to show efficient ways to reduce this

consumption, in order to present technologies that are related to the design of the ship in

order to optimize both consumption and gaseous emissions. To enhance our research,

we  will  also  make  practical  applications  that  demonstrate  the  applicability  of  the

methods presented and their efficiency. Finally, it presents a conclusion regarding the

need for changes in the structure of vessels in order to serve ships still in the design

phase or existing ships.

Keywords: Fuel consumption. Design. Saving. Gas emission.

1. INTRODUÇÃO

        A circunstância da poluição atmosférica e marítima é crítica e sua preservação

vem  sendo  o  grande  objetivo  a  ser  alcançado  pelas  convenções  internacionais  o

transporte marítimo sustentável, o que remete o tema do Dia do Marítimo Mundial de

2020 organizado pela IMO cujo tema apresentado “Transporte Marítimo Sustentável

para um Planeta Sustentável” é de extrema relevância  considerando a importância da

defesa dos mares, oceanos e o planeta dos impactos gerados por essa industrialização

marítima  que,  atualmente,  representam  90%  das  mercadorias  trocadas  entre  países

(TRANSPORTE MARÍTIMO, 2020).

        A poluição gerada pelo transporte marítimo consiste dos gases emitidos pelos

navios que podem ser de efeito estufa incluindo o dióxido de carbono (CO₂) e pela

emissão de poluentes, se destacando os óxidos de enxofre (SO₂ e SO₃), óxido de azoto

(NO₂ e NO) e material particulado. De acordo com Sardinha (2013, p.4) "o transporte

marítimo é atualmente responsável por mais de 3% das emissões globais de CO2, e as

emissões totais deste sector continuam a aumentar devendo chegar a 5% até 2050”.

        Mesmo que esse setor  comercial  seja  considerado a  forma mais  eficiente  de

transporte com a menor taxa de emissão de carbono, assumindo-se como imprescindível
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para a economia mundial, devido sua quantidade de embarcações produz mais de um

bilhão de toneladas de emissões por ano (SARDINHA, 2013). Dentre os diversos tipos

de navios, os que mais contribuem para essa poluição são os petroleiros, graneleiros e

porta-contêiner.

        Dessa  forma  o  tema  da  redução  do  consumo  de  combustíveis  por  métodos

sustentáveis está em pauta e sendo cada vez mais explorado, visando diminuir o impacto

ambiental.  Essa  exploração  não  consiste  em  novas  construções,  mas  sim  na

remodelação  e  modernização  dos  equipamentos  de  navios,  com  diversas  novas

tecnologias  que  impactam diretamente  nessa  emissão  de  gases  poluentes  e  que,  ao

mesmo  tempo,  estão  atreladas  a  uma  maior  eficiência  do  uso  dos  combustíveis.

Sardinha (2013) afirma que “há mais de 60 tecnologias e mais de 130 fornecedores de

tecnologia”. (p.17)

A estimulação da utilização de sistemas sustentáveis se deu, principalmente, ao

objetivo da IMO de redução em 50% do total dos Gases de Efeito Estufa oriundos da

queima de combustível  fóssil  em embarcações  até  2050 (JARDIM, 2020).  Por isso,

intermediar  os  interesses  de  bandeiras,  armadores,  seguradoras,  sociedades

classificadoras,  foi  a  solução  encontrada  pela  Organização  Marítima  Mundial  para

cumprir essa meta.

Houve também, a implementação da nova regra de baixo teor de enxofre feitas

pela IMO em 2020, onde se reduziu drasticamente o limite de enxofre na queima de

combustível de 3,5% para 0,5% (SOUZA, 2020), o que gerou uma drástica mudança no

preço do óleo combustível (OC), e essas regras tendem a ficar mais rigorosas tendo em

vista que a preocupação com o meio ambiente marinho vem se tornando algo mais e

mais atual e os “green vessels” se tornam a melhor alternativa tanto ecologicamente

como economicamente.

Como afirma Clipping (2020) “a alta do preço do óleo combustível prejudica

empresas  de cabotagem,  que têm no produto algo entre  40% e 60% de seus custos

operacionais”. Assim, a redução da necessidade desse bem de consumo necessário para

o  funcionamento  das  embarcações,  é  de  grande  relevância  para  as  empresas  de

navegação, já que quanto menos essa oscilação de preço afetar no custo total final do

frete, mais visado pelos interessados.

Além disso, devido ao grande número de empresas globalizadas que disputam

no que tange a minimização de custos de transporte, visando a diminuição no frete e,
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assim, ser uma opção mais favorável ao transportador. No entanto, é do conhecimento

de todos que o preço do combustível é algo muito oscilante e depende diretamente de

vários fatores externos, como a política econômica regente da nação.

A ideia  seria  não somente uma redução nos gastos,  isso é  algo atrativo  para

armadores em geral, mas sim uma maneira sustentável de emitir menos CO₂ e abrir a

possibilidade de implementação de novas tecnologias em embarcações mercantes com o

objetivo de reduzir essa emissão e o consumo do combustível em geral.

A indústria marítima já aplica algumas ideias para reduzir as emissões de gases

com efeito  de estufa,  reduzir  o teor de enxofre do combustível  dos navios e com o

objetivo de proteger as regiões polares.  Diversas tecnologias já foram desenvolvidas

para  que  sejam  evitadas  o  consumo  de  combustível,  aumentando  sua  eficiência  e

diminuindo sua taxa de emissão de gases poluentes.

Dentre as diversas tecnologias sustentáveis já existentes, iremos destacar as que

possuem relação com o design e modelação do navio.  Essas são as mudanças  mais

acessíveis e trazem significativa redução de combustível, podendo gerar uma economia

de até 20%, dando uma ênfase maior para o “Air Lubrification” e para o “Liquified

Natural  Gás”,  que possuem as  maiores  eficiências  e,  consequentemente,  uma maior

economia.

2. ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

Há  alguns  anos,  não  era  tão  importante  a  pesquisa  por  metodologias  de

aprimoramento  da  eficiência  energética  do  navio  por  meio  de  combustíveis  mais

eficientes ou por métodos redutores, porém, devido as taxas altas de poluição anual e os

preços  exorbitantes  de  combustível,  esse  assunto encontra-se  no topo da  agenda da

comunidade marítima. Por causa de diversos novos acordos políticos e pela criação de

novas  regulamentações  internacionais,  esse  assunto  vem  sendo  uma  preocupação

constante  dos  marítimos,  que,  consequentemente,  buscam  embarcações  mais

sustentáveis. Porém, a falta de infraestrutura e segurança no suprimento de energia dos

navios ainda é um grande empecilho desse desenvolvimento.

O processo de design do navio começa com uma análise de missão que descreve

fatores como os tipos de mercadorias a serem transportadas, como serão carregadas e

descarregado, as rotas e o tempo de serviço. Baseado nesses requisitos, a fase de design

conceitual começa, as dimensões e o layout do navio são determinados e necessidades
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energéticas  são  decididas.  A  fase  de  projeto  conceitual  consiste  principalmente  em

estudos de viabilidade técnica, a fim de decidir se os requisitos do transporte podem ser

traduzidos em parâmetros técnicos razoáveis  e ainda produzir um navio em condições

de navegar.

Entre  os parâmetros mais importantes  para navio eficiência  energética são as

principais  dimensões  do navio:  comprimento,  largura,  profundidade e  deslocamento.

Pequenas mudanças nestes parâmetros podem resultar em grandes mudanças na energia

necessidade.  Essa  eficiência  pode ser  alcançada  de  diversas  formas,  porém as  mais

importantes e viáveis são diminuir o consumo do navio, por meio de aprimoramentos

hidrodinâmicos de forma que o navio passe a realizar um esforço menor, ou a demanda

de energia da embarcação em geral.

2.1 CONSUMO E RENDIMENTO TÉRMICO DO COMBUSTÍVEL

Antes  de tudo,  é  necessário que se entenda como funciona e  quais variáveis

estão envolvidas no consumo de combustível.  Os efeitos para alcançar a redução se

baseiam,  basicamente,  em  aumentar  a  potência  efetiva  e  diminuir  o  consumo  de

combustível.  É  de  fundamental  importância  também  a  medição  do  consumo  de

combustível para que se tenha um controle tanto da economia como da emissão de gases

poluentes causadores do efeito estufa.

Durante o funcionamento do ciclo do motor ocorrem diversas movimentações de

peças e o atrito entre elas faz com que seja normal a perda de energia, além da energia

gastas ao decorrer das fases de admissão, compressão, expansão e descarga do motor.

Devido a essa perda foi criada uma potência para estudo chamada de “potência efetiva”,

essa que representa a energia que está,  de fato,  disponível  no eixo de manivelas  do

motor, já tomando em consideração as perdas sofridas.

Sendo assim, o rendimento total do motor está diretamente ligado à sua relação

entre a potência efetiva e o potencial energético que o combustível utilizado contém.

Além disso, o rendimento térmico também pode ser calculado, já que é a razão entre a

energia recebida pelos êmbolos e o potencial energético do combustível.

Outro fator essencial é o consumo específico que se define por ser o consumo

horário do combustível por unidade de potência do motor e ele pode ser classificado

como efetivo e indicado – enquanto aquele baseia-se na potência efetiva, este baseia-se
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na potência indicada. Se caracteriza por ser um fator de comparação relevante entre dois

motores de mesma potência com uso de combustíveis de mesmo poder calorífico.

2.2 MÉTODOS DE ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

Este  capítulo  visa  apresentar  os  conhecimentos  que se referem a redução de

combustível  em embarcações  mercantes  de  maneira  sustentável,  com o objetivo  de

reduzir  o  impacto  ambiental  gerado  por  essas  embarcações  e  proporcionar  também

benefícios  econômicos para o armador,  o qual sofre com as oscilações  de preço do

combustível. Apesar de existirem diversas tecnologias, serão apresentados os métodos

que são relacionados ao design e modelagem das embarcações mercantes, sendo eles: 

a) Otimização de Lastro e Trim; 

b) Otimização da Interface do Propulsor/Casco;

c) Lightweight Construction;

d) Air Lubrification;

e) Liquified Natural Gas;

f) Aerodinâmica da Superestrutura.

2.2.1 Otimização de Lastro e Trim:

A primeira tecnologia se dá devido a influência do trim e do calado do navio na

resistência do casco para fender a água, ou seja, no consumo de combustível do navio,

já que quanto melhor a compensação e tração a resistência vai ser reduzida e, portanto,

uma potência menor é requisitada e resultando num consumo menor de combustível.

Muitas vezes é errôneo o cálculo do trim do navio, pois ele é feito com o navio

em plena carga, porém como o fluxo de mercadorias normalmente é desequilibrado, ele

raramente  sai  tão pesado quanto quando chega.  No entanto,  o navio compensa esse

desequilíbrio com as águas de lastro que raramente é padronizada, ditada por padrão

escrito ou por programas de cálculo do computador, dependendo, assim, inteiramente da

experiência da tripulação para saber o quanto será necessário carregar para se manter o

equilíbrio.

De acordo com a quantidade da água de lastro embarcada no navio, melhor vai

poder ser previsto o trim do navio independente das condições às quais o navio está

passando. De acordo com Hüffmeier, Lundman e Elern (2020, p.14) “O trim ideal é

quando o poder necessário em um determinado deslocamento e velocidade é o mais

baixo em comparação com outros ângulos de compensação”. Dependendo da qualidade
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do trim do navio, é possível ser verificadas mudanças significativas na hidrodinâmica

do casco do navio, podendo ser melhoradas ou degradadas de acordo com as relações

velocidade-potência.

Além disso, o custo de implementação dessa tecnologia de economia e maior

eficiência dos combustíveis do navio é extremamente acessível para os armadores, por

serem estimados em $15.000 a $75.999 (USD) por navio (GLOMEEP), dependendo do

software que será utilizado pelo navio.  Esse preço banal  acarreta  uma economia  de

combustível de 0,5% a 3%, números esses baseados em experiencias de diversos navios

e de diferentes profissões (GLOMEEP).

2.2.2 Otimização da Interface do Propulsor/Casco:

Uma  combinação  de  fatores  como  redução  de  emissões,  regulamentações,

aumento da consciência ambiental e tempos economicamente desafiadores obrigam os

armadores de navios a melhorar o desempenho energético de suas embarcações. Para os

novos navios construídos, os designers buscam eficiência no projeto, enquanto para os

navios existentes há a possibilidade de reconstruções fáceis e eficientes. A propulsão do

navio é o maior consumidor de energia a bordo. A redução da energia necessária para a

propulsão terá um grande efeito no consumo total de energia do navio, portanto, nos

custos e nas emissões.

Para  o  projeto  ideal  de  uma  otimização  de  propulsor  e  casco,  é  importante

conhecer a geometria deles em detalhes. Em caso de retro montagem para um navio

existente, muitas vezes a geometria não é conhecida, fazendo a otimização do projeto

difícil. Vários métodos de engenharia reversa foram estudados com os quais a geometria

relevante pode ser determinada.

Com essa geometria conhecida,  o projeto do propulsor e casco pode ser feito

detalhadamente. De acordo com Muller, Coache e Paboeuf (2016, p.5) O projeto GRIP

(Green  retrofitting  through  optimisation  of  hull-propulsion  interaction)  analisou  os

vários métodos numéricos capazes de prever a mudança de desempenho gerada pela

otimização do propulsor e casco. Essas análises indicaram que os diferentes modelos

para a modelagem casco-propulsor têm suas vantagens e desvantagens. E segundo eles a

modelagem mais  completa  é  a  modelagem  RANS-RANS que  utiliza  uma interface

deslizante entre a grade fixa do navio e a grade fixa da hélice rotativa.
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O método  de  design desenvolvido  pelo  GRIP foi  aplicado para  o  graneleiro

construído por Uljanik, MV Valvoline, gerando um efeito positivo com a melhoria do

desempenho da hélice por meio da reorientação do vetor de força total por meio de pré-

redemoinho.  Além de uma redução das  perdas  rotacionais,  essa otimização também

uniformiza a distribuição de empuxo pelo propulsor.

O projeto GRIP foi concluído com sucesso em março de 2015, era um objetivo

do GRIP reduzir o consumo de combustível dos navios que otimização a interface do

propulsor e casco em média 5%, com reduções para navios específicos de até 10%.

Segundo  Muller,  Coache  e  Paboeuf  (2016,  p.10)  para  o  navio  um  graneleiro  MV

Valvoline, foi constatado uma economia de combustível de 6,8%, acima da faixa de

velocidade, sendo demonstrado durante testes de velocidade dedicados. Esta economia

está bem acima da economia de combustível média projetada em toda a frota.

A partir dos resultados, conclui-se que o projeto GRIP para o propulsor e casco

demonstram uma abordagem eficiente para resolver a otimização de problemas como os

de design do sistema de hélice e, em geral, o tempo de vida útil do navio e os custos

foram reduzidas significativamente. Tendo em vista que as variáveis do projeto obtidas

de cascos ideais são relativamente constantes e iguais entre si, pode-se concluir também

que as variáveis  do casco convergiram mais rapidamente do que as de a hélice e  a

diferença das funções objetivas ideais são mais influenciadas pelo variáveis da hélice.

2.2.3 Lightweight Construction:

Desde  tempos  remotos,  sempre  foi  uma  grande  problemática  da  indústria

marítima  a  construção  de  suas  embarcações  com  aços  pesados  e  prejudiciais  à

hidrodinâmica deles. Dentre os compartimentos do navio que utilizam esses materiais,

temos o casco, superestrutura, conveses e cabines, bem como lemes e hélices, ou seja,

grande parte da constituição do navio, representando peso extra que pode ser otimizado.

Historicamente, a indústria naval tentou por diversas vezes a substituição desses

materiais  pesados na tentativa de reduzir  emissões de gases de efeito estufa, já que,

como consequência, utilizam mais combustível nessas condições. Dessa forma, o uso de

tecnologias  inovadoras  e  leves  está  diretamente  ligada  ao  meio  ambiente  e  sua

integridade, reduzindo os custos de energia e combustível.
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Dentre as vantagens que a utilização desses materiais leves proporciona, temos:

 Permitem  uma  maior  carga  útil  para  um  determinado  tamanho  ou  peso  da
embarcação.

 Permitem que velocidades mais altas sejam alcançadas.

 Reduzem  o  consumo  de  combustível  e  as  emissões  ambientais  para  uma
determinada carga útil e distância viajada.

Os  principais  materiais  leves  que  estão  sendo  explorados  e  testados  nas

embarcações são compósitos de plástico reforçado com fibra (FRP) e ligas de alumínio.

Além desses, os aços resistentes, apesar de não serem considerados materiais tão leves,

também  podem  ser  usados  para  reduzir  o  peso  (Noury,  Hayman,  McGeorge,

Weitzenböck; 2002, p.3).

A principal vantagem na utilização de materiais de FRP é que suas propriedades

podem  ser  adaptadas  para  atender  aos  requisitos  da  aplicação  estrutural,  elevada

resistência à tração, o baixo peso específico, a resistência à corrosão, elevada resistência

à fadiga, o bom amortecimento ao choque e ao isolamento eletromagnético. No entanto,

suas desvantagens se destacam por possuírem um custo inicial alto e a necessidade de

proteção adequada contra  incêndio,  baixo módulo de elasticidade e baixa resistência

através da espessura, que dificulta no que tange as conexões do navio.

Por  fim,  as  ligas  de  alumínio  têm  uma  alta  relação  resistência/peso  em

comparação com o aço e maior rigidez quando comparada com os materiais de FRP.

Sua principal desvantagem é o amolecimento severo da zona afetada pelo calor que

ocorre durante a soldagem, e, consequentemente, a redução da resistência estática e a

vida útil à fadiga.

Atualmente,  o  projeto  RAMSSES,  financiado  pela  União  Européia,  tem  o

objetivo de alcançar  essas tecnologias  de construção leve e,  de acordo com Frances

Marcellin (2020) “está trabalhando com 36 empresas diferentes que vêm desenvolvendo

13 demonstradores - aplicando soluções de materiais inovadores como compósitos ou

aço avançado para futura comercialização.”

2.2.4 Lubrificação por ar:

Há um grande desafio dentro do meio marítimo, que é como tornar os navios

mais verdes sem perder a eficiência, e a lubrificação por ar tenta fazer exatamente isso.

essa tecnologia é um método para reduzir a resistência entre o casco do navio e a água

do mar utilizando bolhas de ar. Com o design correto do casco do navio, o sistema de
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lubrificação por ar pode alcançar uma redução de 10% a 15% nas emissões de CO2

(Raunek). 

Esse  método  funciona  com  o  princípio  simples  de  prender  uma  camada  de

bolhas de ar sob o casco do navio. Um soprador de ar ou um sistema dedicado é usado

para gerar  bolhas  de ar  para passá-las  continuamente  sob a superfície  do navio.  As

saídas de bolhas de ar são criadas em diferentes locais ao longo da parte inferior do

casco, simetricamente em ambos os lados da linha central do navio. O ar é soprado a

uma taxa  constante  para  formar  uma camada  de  bolhas,  o  que  reduz o  arrasto  e  a

resistência  entre  o  navio  e  a  água  do  mar.  O  sistema  então,  para  reabastecer

continuamente as bolhas de ar perdidas garante que uma camada uniforme de bolhas de

ar seja mantida sob o navio e o efeito desejado seja produzido.

O Sistema de Lubrificação de Ar até agora só pode ser usado para certos tipos de

navios com fundo plano. Os navios com cascos em forma de V, como certos navios de

guerra ou embarcações de recreio, podem não ser capazes de colher os benefícios do

sistema de lubrificação de ar. Isso aconteceria, pois, as bolhas não iriam ficar no local

desejado.

Para obter o efeito desejado, é importante que as bolhas de ar sejam de tamanho

uniforme e  distribuídas  uniformemente  sob a  superfície  do  casco.  Além disso,  uma

mudança no diâmetro das bolhas de ar afetaria drasticamente a distribuição das bolhas

de ar abaixo do casco. Portanto, é necessário um arranjo para garantir que as bolhas

tenham o  mesmo  diâmetro  e  estejam  bem distribuídas  sob  o  casco  do  navio,  uma

alteração nesse diâmetro iria afetar diretamente a distribuição das bolhas no casco.

2.2.5 Gás Natural Liquefeito (GNL):

A  indústria  marítima  enfrenta  um  problema  com  poluição  atmosférica  mais

especificamente com emissões de enxofre, partículas finais e de oxido de nitrogênio,

assim como emissões de gases do efeito estufa. Problema esse que fez com que IMO

tenha  como objetivo  reduzir  em 50% do  total  dos  gases  do  efeito  estufa  ate  2050

(JARDIM, 2020), além disso, houve também a implementação da nova regra de baixo

teor de enxofre na queima de combustível.

O gás liquefeito  natural  se propõe a acabar  com alguns desses problemas se

tornando  uma  alternativa  de  combustível  mais  sustentável,  e  de  acesso  fácil  e

abundante.  Navios que operam com esse combustível tem uma redução de 99% das
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emissões de enxofre e partículas finais, além de reduzir em 20% as emissões de gases

do efeito estufa e 85% de oxido de nitrogênio (Alamino, 2021), isso proporciona uma

grande vantagem em relação ao óleo combustível.

A mudança para o GNL já é realidade pois desde novembro de 2020 a Total

lançou ao mar o primeiro navio bunker de gás natural liquefeito, possuindo capacidade

de transportar 18.600 metros cúbicos de gás, ele tem operado em Roterdã, a empresa

está com projeto de lançar outros dois em 2021 um em Marselha e outro em Singapura,

com isso portas são abertas para outras empresas seguirem o mesmo caminho tendo em

vista a suas vantagens.

Entre os benefícios gerados pela utilização do gás natural estão: a facilidade de

armazenamento, sua combustão libera menos gases poluentes, ele é bastante energético

com um valor calorifico entre 15% e 20% maior que o combustível convencional, e com

um preço menor o óleo combustível. (Alamino, 2021). Os benefícios de se utilizar esse

tipo de combustível proporcionam grandes possibilidades para o futuro, ele é um dos

mais limpos que existe e sua aplicabilidade vem aumentando ano após ano.

2.2.6 Aerodinâmica da Superestrutura:

Os  diferentes  esforços  enfrentados  pelo  navio,  são  produtos  de  forças  de

natureza estática ou dinâmica. Diante do deslocamento do navio, diversas forças atuam

diretamente  sobre  a  embarcação  e  seus  componentes,  podendo  apenas  mudar  sua

intensidade de acordo com as condições de mar enfrentadas por ele. Em sua resistência

longitudinal ao avanço no mar,  podemos citar  algumas dessas forças, como: tensões

primárias  de  flexão,  tensões  primárias  de  cisalhamento,  efeitos  de  shear  lag

(tracionamento de vigas), resposta combinada da viga navio e tensões admissíveis, além

das ondas e esforços primários.

Se faz necessário ressaltar a diferença entre os termos conhecidos na Marinha

Mercante como superestrutura ou casaria de convés (Deckhouse), pois, mesmo que por

um tempo eles tenham sido usados invariavelmente, a forma como um ou outra interage

com o casco é diferente. A problematização principal é entender como a superestrutura

ou casaria de convés são afetas de acordo com a distribuição dos esforços e, depois da

análise,  proporciona  aos  engenheiros  determinar  os  escantilhões  adequados  para  um

projeto estrutural.
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Para Evans, a superestrutura será entendida como a estrutura cujos lados são

uma extensão das chapas do casco e  estão no mesmo plano,  como demonstrado na

figura  6.  Por  outro  lado,  a  casaria  de  convés  que  será  aquela  cujos  lados  não  se

encontram no mesmo plano das chapas de costado do casco. Portanto, a superestrutura

será entendida como uma casaria de convés, cuja largura (b) será igual a boca do casco

(B).

Figura 1- Diferença entre Superestrutura e casaria de Convés.

Fonte: The Strenght of Ships

Os arquitetos navais, desde antigamente, incorporavam efeitos das acelerações

por caturro e balanço, redução de peso para alturas elevadas para não comprometer a

estabilidade, proteção ao clima. Porém, com a evolução dos navios e a necessidade cada

vez maior de bocas mais largas e casarias maiores, considerações sobre sua participação

nos esforços  de flexão longitudinal  se  tornaram cada  vez mais  influentes.  Assim,  o

objetivo é conseguir visualizar a interação do casco com a casaria de convés, sob o

ponto de vista de resposta estrutural primária do navio.

No entanto, o casco não é o único que influencia no deslocamento do navio, já

que outros componentes do navio são incididos por forças estáticas e dinâmicas, como a

superestrutura.  Esse  último,  muitas  vezes  não  é  estudado  como  parte  influente  da

dinâmica do navio, porém a forma como interage com o casco está diretamente ligado

ao  seu  deslocamento,  hidrodinâmica  e  aerodinâmica.  A  otimização  do  desempenho

aerodinâmico da embarcação é essencial para a operação segura, eficiente e para uma

redução no consumo de combustível e, para isso, é extremamente relevante prever a

carga de arrasto e vento da superestrutura.
12



3. NAVIOS DO FUTURO

3.1 VALE SEA VICTORIA

O sistema de lubrificação por ar citado acima será implementado pela primeira

vez no Brasil  em um grande cargueiro.  Este último realizou uma viagem teste  para

explorar os benefícios que essa tecnologia acarreta. Esse teste é um dos primeiros de

muitos  que  a  empresa  da  Vale  tem a  intenção  de  produzir,  aprimorando,  assim,  as

operações, desempenho e diminuindo a emissão de poluentes de sua frota marítima.

Embora a lubrificação por ar tenha sido instalada em diversas outras classes de

navios, é a primeira vez que ela foi aplicada a um VLOC (Very Large Ore Carrier).

Seus compressores instalados sob o casco geram um tapete de bolhas que aumentam a

hidrodinâmica do navio, ou seja, reduzem o atrito entre o casco e a água, reduzindo o

consumo de combustível e as emissões. A instalação demorou 35 dias. Em um ano, um

único navio deixaria de emitir até 5.600 toneladas de CO2.

Expectativas conservadoras apontam para uma redução de combustível em torno

de 5% a 8%, com potencial  de redução de 4,4% das emissões anuais  do transporte

marítimo de minério de ferro da Vale. Essa medida adotada pela empresa da Vale está

ligada diretamente ao seu projeto de neutralizar suas emissões diretas e indiretas em

2050, ao mesmo tempo que reduz as emissões em 15% até 2035.

3.2 HAPAG-LLOYD SAJIR

Sajir,  um dos maiores porta-contêineres da empresa Hapag-Lloyd, opera com

GNL desde 2015. Com a utilização dessa tecnologia, a empresa estima a economia de

15% para 30% na emissão de CO2 e redução de 90% de SOx e poeira fina. Além disso,

também é previsto  pela  empresa  a  conversão  de seus  motores  para  a  tecnologia  de

“combustível duplo” para acomodar o óleo combustível com baixo teor de enxofre, que

acontecerá em Xangai. Além da Hapag-Lloyd diversas outras empresas como a francesa

CMA CGM, também vem investindo em navios alimentados com GNL.

Não  se  deve  poupar  esforços  na  elaboração  da  estrutura  e  equipamentos  da

embarcação, pois o uso de gás como combustível não é adequado para todos os navios.

Mas apenas um redesenho já pode sanar todas as exigências para a sua utilização. Usar

o GNL como combustível reduzirá o CO2 em 20%, além de reduzir consideravelmente

o SOx e o NOx.
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3.3 VALE SEA ZHOUSHAN

Sea  Zhoushan  é  o  primeiro  navio  mineraleiro  de  grande  porte  do  mundo

equipado com sistemas de velas rotativas (rotor sails). E um Guaibamax, da categoria

VLOC (Very Large Ore Carrier), que tem capacidade de carregar 325 mil toneladas.

“O navio foi projetado para atracar em qualquer porto. Não há nenhuma
interferência  das  velas  no  carregamento,  já  que  elas  ficam  reclinadas
durante  a  atracação.  Tubarão foi  escolhido  para  ser  o  primeiro  pois  as
equipes de engenharia náutica, inspetoria e operação locais tiveram papel
fundamental durante todo o processo de testes e estão colaborando agora
com ajustes finos no sistema”, explica o gerente-executivo de Navegação da
Vale, Guilherme Brega.

As rotor sails se caracterizam por serem motores cilíndricos, com quatro metros

de diâmetro e 24 metros de altura. Dependendo das condições ambientais e operacionais

do navio, os rotores giram em diferentes velocidades durante a operação, para criar uma

diferença de pressão de forma a propelir o navio para frente pelo efeito Magnus.

Essas 5 velas instaladas no navio proporcionam ao mesmo uma eficiência 8%

maior  e uma consequente redução de até 3,4 mil toneladas  de CO2 equivalente por

navio por ano.

4. APLICAÇÃO PRÁTICA

De forma a apresentar de forma mais concreta o aprimoramento da eficiência

energética  do  navio  que  demonstrar  uma visão  mais  real  da  melhora  que  pode  ser

proporcionada  pelas  tecnologias  apresentadas  acima,  faremos  uma  aplicação  de

Otimização de Trim. Para isso utilizaremos um software particular disponibilizado pelo

senhor Michael Newton, presidente da empresa Herbert-ABS Software Solutions LLC e

arquiteto naval. Seu projeto nos permite ter uma visão previa de como funcionaria o

Sistema de otimização de trim a bordo dos navios, dentre outras diversas melhorias que

não serão exploradas nesse trabalho.

O programa a ser demonstrado, por ser uma prévia do sistema que é utilizado no

navio, não nos permite a alteração das particularidades do navio. No entanto, pode-se

alterar o carregamento do navio por inteiro, desde seus compartimentos de carga até os

compartimentos de água de lastro.
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4.1 Aplicação em um navio VLCC (Very Large Crude Carrier):

Inicialmente serão apresentadas a tela inicial do software e as particularidades do

navio  que  está  sendo  usado  como  referência,  estando  incluso  informações  como

comprimento  entre  perpendiculares  (LBP),  calado,  boca,  comprimento  total,

comprimento de vante, ré, bombordo, boreste, acima e abaixo a partir da seção aranha

do navio.

Na tela inicial, como mostra a figura 4, podemos verificar que no canto direito

da  tela,  temos  as  informações  do  navio  na  condição  atual  de  carregamento,  como

exemplo podemos citar os mais importantes como o deslocamento, calados de vante,

meia nau e ré, trim na perpendicular e a imersão do propulsor em porcentagem. Todos

esses dados vão ser objetos do nosso estudo para comparação do antes e depois da

otimização do navio.

No superior esquerdo temos um diagrama do plano longitudinal e superior do

navio no qual é possível enxergar todos os compartimentos de carga e, a medida que

vamos preenchendo-os, ele vai adquirindo uma cor específica para se ter um visual de

onde  vai  ficar  o  tipo  de  carga  selecionado.  A direita  desses  diagramas  encontra-se

diversas  informações  das  propriedades  do  navio  de  acordo  com  as  condições  de

deslocamento atual, porém o que vai ser visado por nós será a informação de “Power”

do  navio,  que  representa  o  esforço  gasto  pelos  seus  motores  para  que  ocorra  o

deslocamento do mesmo.
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Figura 2- Particularidades do navio VLCC utilizado no Herbert-ABS Software.

Fonte: PDF disponibilizado no Herbert-ABS Software.

Figura 3- Capacidade dos tanques de lastro VLCC.

Fonte: PDF disponibilizado no Herbert-ABS Software.
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Figura 4- Tela inicial do Herbert-ABS Software.

Fonte: Herbert-ABS Software.
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Figura 2- VLCC totalmente carregado para otimização.

Fonte: Herbert-ABS Software.
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Na parte inferior da figura 4 temos a segregação de todos os tanques disponíveis

no modelo utilizado de VLCC, sua capacidade máxima, tipo de carga, seu volume, peso,

entre outras informações.  Essa parte é completamente customizável será a explorada

para se demonstrar uma condição de carregamento real e utilizada pelas embarcações

nas viagens. No Anexo A, será apresentada a condição de carregamento a qual será

utilizada na situação que vamos criar para analisar o aumento da eficiência energética

das máquinas, seus valores e sua representação no diagrama do navio.

Figura 6- Resumo do carregamento segregado VLCC.

Fonte: Herbert-ABS Software.

Para realizarmos a otimização da embarcação e seu carregamento, temos uma

opção “Optimize” no canto superior direito em amarelo que, quando selecionado, nos

fornece diversas opções de melhora do navio dependendo do referencial desejado, como

minimizar o esforço do propulsor por meio da otimização do trim, distribuição de cargas

ou as duas simultaneamente, entre outras melhoras. No entanto, como desejamos apenas

a otimização de trim, selecionamos  “Ballast to Minimize Power”  e escolhemos uma

velocidade de viagem da embarcação, no nosso caso 9 nós.
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Figura 7- Opções de otimização disponibilizados pelo Herbert-ABS Software.

Fonte: Herbert-ABS Software.

Após uma série de condições testadas de condições de trim, por fim nos é dado o

trim  ideal  para  o  deslocamento  mais  eficiente,  ou  seja,  tendo  a  maior  eficiência

energética dos motores e do propulsor. O carregamento final das águas de lastro foi

alterado  e,  consequentemente,  o  somatório  final  para  alcançar  esse  objetivo,  seus

valores se encontram no Anexo B.

Dessa forma, pode-se averiguar na figura 16 a otimização com a mudança nos

valores na lateral  do display do Software com a mudança significativa no valor das

principais propriedades como o deslocamento do navio (de 188.463 para 205.927 MT),

porte bruto disponível (de 162.023 para 144.464 MT), trim na perpendicular (de 2,141A

para 0,981A metros), altura metacêntrica transversal (de 10,955 para 9,483 metros) e

taxa de imersão do propulsor (de 131,89 para 136,65%). Além disso, uma das funções

mais interessantes do programa é a demonstração no gráfico do ponto do trim atual e de

onde seria o trim na sua condição otimizada,  indicada pela seta vermelha.  Todas as

melhoras verificadas ajudam diretamente na diminuição do esforço do motor do navio e,

consequente, aumento de eficiência energética.
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Figura 8- Resultado da otimização do trim da embarcação.

Fonte: Herbert-ABS Software.
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5. CONCLUSÕES

O presente trabalho se propôs a analisar uma série de soluções para o problema

de consumo de combustíveis  em instalações  de máquinas  de navios,  com um maior

direcionamento no que tange ao design do navio. Os estudos apresentados acima foram

realizados  em  instalações  que  consomem  essencialmente  derivados  de  petróleo  (os

comumente  utilizados  em  navios  mercantes),  e  das  alternativas  que  estão  sendo

propostas para redução do consumo ou para sua substituição, dependendo do que vai

mais se encaixar com a individualidade de cada navio.

É necessário a consideração de uma série de critérios  para a escolha de uma

instalação  propulsora.  Dessa  forma,  o  trabalho  se  dispôs  a  apresentar  um leque  de

opções de redução de combustível por meio da inovação do design do navio. A partir

desse  ponto,  foram  analisadas  diferentes  alternativas  que  podem  contribuir  para:

redução da resistência ao avanço e aumento do coeficiente propulsivo. Foram também

consideradas  algumas tecnologias  que consistem em reduzir  o empuxo requerido do

hélice e a potência demandada do motor principal.

A redução do consumo e substituição de combustíveis fósseis em navios vem

sendo estudado e se moderniza cada vez mais, trazendo inovações que podem vir a ser

extremamente benéficas para o navio, bem como pela adoção de medidas capazes para o

uso racional de energia nas instalações dos navios existentes, pois deve-se procurar não

só buscar a melhor eficiência, mas também garantir o menos impacto ambiental possível

em toda cadeia produtiva.

Podemos  também concluir  por  meio  das  aplicações  práticas  demonstradas  o

pleno  exercício  de  algumas  das  metodologias  apresentadas  e  seu  resultado  prático,

habilitando o leitor a ter uma prévia de como as tecnologias podem vir a agregar de

forma positiva na economia de combustível e aumento da eficiência energética.

Várias  alternativas  de  design  do  navio  foram  pesquisadas  e  expostas  neste

trabalho,  sumarizando as  aplicações  mais  apropriadas  para  cada  tipo de navio.  Fica

também evidente que a implantação dessas alternativas é sempre recomendável na fase

de  projetos  dos  navios,  mas  elas  podem  e  devem  ser  consideradas  para  navios

existentes, sempre que houver interesse econômico ou de natureza ambiental.
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ANEXOS

Anexo A- Carregamento inicial do navio VLCC.

Name Group %Full Volume Dens Weight VCG LCG TCG FSt Aft Fwd
% m3 MT/m3 MT m-BL m-AP m-CL m-MT m-AP m-AP

No.1  COT  C Cargo Oil -- 0 0,8736 0 17,612 277,733F 0 0 254,250F 305,050F
No.1  COT  P Cargo Oil 97,997 16.320 0,8736 14.257 17,599 276,263F 16,477P 8.309 254,250F 305,050F
No.1  COT  S Cargo Oil 97,997 16.320 0,8736 14.257 17,599 276,263F 16,477S 8.309 254,250F 305,050F
No.2 COT C Cargo Oil -- 0 0,8736 0 17,605 228,850F 0 0 203,450F 254,250F
No.2 COT P Cargo Oil -- 0 0,8736 0 17,75 228,850F 18,087P 0 203,450F 254,250F
No.2 COT S Cargo Oil -- 0 0,8736 0 17,75 228,850F 18,087S 0 203,450F 254,250F
No.3 COT C Cargo Oil 97,997 31.762 0,8736 27.747 17,313 178,050F 0 32.254 152,650F 203,450F
No.3 COT P Cargo Oil -- 0 0,8736 0 17,75 178,050F 18,087P 0 152,650F 203,450F
No.3 COT S Cargo Oil -- 0 0,8736 0 17,75 178,050F 18,087S 0 152,650F 203,450F
No.4 COT C Cargo Oil -- 0 0,8736 0 17,605 127,250F 0 0 101,850F 152,650F
No.4 COT P Cargo Oil 97,997 20.143 0,8736 17.597 17,47 127,250F 18,106P 9.793 101,850F 152,650F
No.4 COT S Cargo Oil 97,997 20.143 0,8736 17.597 17,47 127,250F 18,106S 9.793 101,850F 152,650F
No.5 COT C Cargo Oil -- 0 0,8736 0 17,791 77,895F 0 0 51,050F 101,850F
No.5 COT P Cargo Oil -- 0 0,8736 0 18,524 84,726F 17,798P 0 66,290F 101,850F
No.5 COT S Cargo Oil -- 0 0,8736 0 18,524 84,726F 17,798S 0 66,290F 101,850F

SLOP P Cargo Oil 97,997 4.942 0,8736 4.317 20,413 58,720F 15,995P 2.675 51,050F 66,290F
SLOP S Cargo Oil 97,997 4.942 0,8736 4.317 20,413 58,720F 15,995S 2.675 51,050F 66,290F

No.1  HFO P Fuel Oil 98 1.274 0,8736 1.113 22,022 48,925F 14,769P 779 46,800F 51,050F
No.1 HFO S Fuel Oil 98 902 0,8736 788 21,746 49,102F 16,517S 430 46,800F 51,050F
No.2 HFO P Fuel Oil 97,979 3.175 0,8736 2.774 24,268 35,042F 17,651P 900 16,200F 46,800F
No.2 HFO S Fuel Oil 98 2.635 0,8736 2.302 25,593 33,616F 17,722S 1.351 16,200F 46,800F

No.1 HFO SET Fuel Oil 98 180 0,8736 158 18,169 45,100F 17,742S 285 43,400F 46,800F
No.2 HFO SET Fuel Oil 98,002 173 0,8736 151 18,188 41,726F 17,592S 260 40,000F 43,400F
HFO SERV S Fuel Oil 97,997 158 0,8736 138 18,567 37,953F 16,884S 177 35,750F 40,000F

DO STOR S
Diesel

Oil 98 313 0,8736 274 23,711 48,431F 10,818S 62 46,800F 50,200F

DO SERV S
Diesel

Oil 98 52 0,8736 46 17,772 48,949F 8,235S 2 46,800F 51,050F
M/E LO SUMP Lube Oil 98 56 0,8736 49 2,312 33,851F 0 12 27,250F 40,000F
No.1 CYL STS Lube Oil 98 81 0,8736 71 25,178 37,727F 9,003S 10 35,750F 40,000F
No.2 CYL STS Lube Oil 98 36 0,8736 32 25,163 34,904F 9,162S 5 34,050F 35,750F
No.3 CYL STS Lube Oil 98 36 0,8736 32 25,163 33,204F 9,162S 5 32,350F 34,050F
TURB STOR S Lube Oil 98 9 0,8736 8 25,19 39,150F 10,522S 0 38,300F 40,000F
M/E LO ST S Lube Oil 98 72 0,8736 63 25,19 28,100F 9,150S 8 26,400F 29,800F

M/E LO SET S Lube Oil 98 54 0,8736 47 25,19 31,075F 9,150S 6 29,800F 32,350F
G/E LO ST S Lube Oil 98 14 0,8736 12 25,19 25,763F 8,235S 1 24,700F 26,400F

G/E LO SET S Lube Oil 98 14 0,8736 12 25,19 25,763F 10,065S 1 24,700F 26,400F

DISTILLED P
Fresh
Water 100 257 0,8736 224 26,107 10,495F 11,908P 0 8,000F 12,800F

DRINKING S
Fresh
Water 100 257 0,8736 224 26,107 10,495F 11,908S 0 8,000F 12,800F

FORE PEAK SW -- 0 0,8736 0 9,484 311,867F 0 0 305,050F 327,000F
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Ballast

No.1 WBT P
SW

Ballast 30 2.637 0,8736 2.304 1,372 275,843F 10,781P 47.671 254,250F 305,050F

No.1 WBT S
SW

Ballast 30 2.637 0,8736 2.304 1,372 275,843F 10,781S 47.671 254,250F 305,050F

No.2 WBT P
SW

Ballast 100 9.731 0,8736 8.501 9,481 228,746F 21,320P 0 203,450F 254,250F

No.2 WBT S
SW

Ballast 100 9.731 0,8736 8.501 9,481 228,746F 21,320S 0 203,450F 254,250F

No.3 WBT P
SW

Ballast 100 9.782 0,8736 8.546 9,424 178,050F 21,354P 0 152,650F 203,450F

No.3 WBT S
SW

Ballast 100 9.782 0,8736 8.546 9,424 178,050F 21,354S 0 152,650F 203,450F

No.4 WBT P
SW

Ballast -- 0 0,8736 0 9,638 127,685F 21,175P 0 101,850F 152,650F

No.4 WBT S
SW

Ballast -- 0 0,8736 0 9,638 127,685F 21,175S 0 101,850F 152,650F

No.5 WBT P
SW

Ballast -- 0 0,8736 0 12,101 76,637F 19,988P 0 46,800F 101,850F

No.5 WBT S
SW

Ballast -- 0 0,8736 0 12,101 76,637F 19,988S 0 46,800F 101,850F

AFTPEAK
SW

Ballast -- 0 0,8736 0 20,203 5,926F 0,082P 0 6,000A 13,650F
BILGE HOLD C Misc. 10 11 0,8736 10 0,579 19,049F 0 12 13,650F 22,150F

LO DRAIN P Misc. 10 0 0,8736 0 3,058 23,850F 0,870P 1 23,000F 24,700F
LO DRAIN S Misc. 10 0 0,8736 0 3,058 23,850F 0,870S 1 23,000F 24,700F
SEP BILGE P Misc. 10 11 0,8736 9 0,74 34,201F 3,840P 10 25,550F 37,450F

HFO
OVERFLOW Misc. 10 14 0,8736 12 0,292 41,048F 0,664P 437 37,450F 43,400F

LO PURI SLUD Misc. 10 0 0,8736 0 13,555 38,300F 10,564S 1 36,600F 40,000F
FO PURI SLUD Misc. 10 0 0,8736 0 13,555 41,700F 10,564S 1 40,000F 43,400F

COOL WATER C Misc. 100 44 0,8736 39 4,779 11,932F 0,006P 0 7,300F 13,650F
STORE & PROV Constant 75 15 0,8736 13 33,45 36,180F 0 0 32,350F 40,000F

DWT
CONSTANT Constant 48 240 0,8736 210 25,27 102,070F 0 0 0 317,800F

CREW EFFECT Constant 50 10 0,8736 9 38,85 43,400F 0 0 32,350F 46,800F
BOSN STORE Spaces -- 0 0,8736 0 29,707 314,009F 0,000S 0 307,600F 324,000F
VOID SPACE Spaces -- 0 0,8736 0 22,964 309,699F 0,000S 0 305,050F 321,800F
CHAIN LK S Spaces -- 0 0,8736 0 26,27 309,300F 5,486S 0 307,600F 311,000F
CHAIN LK P Spaces -- 0 0,8736 0 26,27 309,300F 5,486P 0 307,600F 311,000F

PUMP ROOM Spaces -- 0 0,8736 0 10,054 49,526F 0,000S 0 42,550F 56,130F
DECK HOUSE Spaces -- 0 0,8736 0 33,778 32,234F 0,000S 0 12,800F 51,050F

COFFERDAM S Spaces -- 0 0,8736 0 22,521 33,473F 21,150S 0 16,200F 46,800F
ENGINE ROOM Spaces -- 0 0,8736 0 20,218 30,510F 0,002P 0 11,200F 46,800F
COFFERDAM P Spaces -- 0 0,8736 0 22,825 33,174F 21,335P 0 16,200F 46,800F
ENGINE BTM Spaces -- 0 0,8736 0 2,267 32,303F 1,160S 0 22,150F 40,850F

STEERINGGEAR Spaces -- 0 0,8736 0 26,164 3,124F 0,007S 0 6,000A 12,800F
EM FIRE PUMP Spaces -- 0 0,8736 0 18,7 10,000F 2,288S 0 8,000F 12,000F
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All Totals - 34,123 168.967 - 147.610 15,651 178,495F 0,014S 173,495F - -
Fonte: Herbert-ABS Software.

Anexo B - Carregamento final das águas de lastro do VLCC.

Pós Otimização:
Name Group %Full Volume Dens Weight VCG LCG TCG FSt Aft Fwd

% m3 MT/m3 MT m-BL m-AP m-CL m-MT m-AP m-AP

FOREPEAK
SW

Ballast 100 4.812 0,8736 4.204 9,484 311,867F 0 0 0 327,000F
No.1 WBT

P
SW

Ballast 69,361 6.097 0,8736 5.326 5,607 278,507F 16,650P 16,650P 16,650P 305,050F
No.1 WBT

S
SW

Ballast 69,361 6.097 0,8736 5.326 5,607 278,507F 16,650S 16,650S 16,650S 305,050F
No.2 WBT

P
SW

Ballast 85,26 8.297 0,8736 7.248 6,437 228,732F 20,285P 20,285P 20,285P 254,250F
No.2 WBT

S
SW

Ballast 85,26 8.297 0,8736 7.248 6,437 228,732F 20,285S 20,285S 20,285S 254,250F
No.3 WBT

P
SW

Ballast 59,618 5.832 0,8736 5.095 2,49 178,050F 17,325P 17,325P 17,325P 203,450F
No.3 WBT

S
SW

Ballast 59,618 5.832 0,8736 5.095 2,49 178,050F 17,325S 17,325S 17,325S 203,450F
No.4 WBT

P
SW

Ballast 100 9.514 0,8736 8.312 9,638 127,685F 21,191P 21,191P 21,191P 152,650F
No.4 WBT

S
SW

Ballast 100 9.514 0,8736 8.312 9,638 127,685F 21,191S 21,191S 21,191S 152,650F
No.5 WBT

P
SW

Ballast -- 0 0,8736 0 12,101 76,637F 19,988P 19,988P 19,988P 101,850F
No.5 WBT

S
SW

Ballast -- 0 0,8736 0 12,101 76,637F 19,988S 19,988S 19,988S 101,850F

AFTPEAK
SW

Ballast -- 0 0,8736 0 20,203 5,926F 0,082P 0,082P 0,082P 13,650F
All Totals - 38,161 188.958 - 165.074 14,298 179,766F 0,012S 528.676 - -

Fonte: Herbert-ABS Software.
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