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N
a festa comemorativa do 104º Ani-
versário do Sindicato dos Oficiais e 
Engenheiros Maquinistas da Ma-
rinha Mercante, realizada a 5 do 

pretérito mês de Junho, a direcção e todos os 
presentes tiveram oportunidade de homena-
gear os sócios que perfaziam cinquenta anos 
de filiação sindical, tendo sido feita uma apresentação 
sintética do seu percurso profissional e, depois, cada um 
deles, recebeu uma bonita medalha alusiva à distinção, 
com o respectivo nome gravado.
Tanto quanto sabemos, o Sindicato tem vindo a passar 
por algumas dificuldades, principalmente devido à falta 
de entrada de “sangue novo”, que dê vida e esperança 
para o futuro desta centenária classe profissional, o que 
tem merecido a atenção dos seus Corpos Gerentes. 
As causas desta situação são já conhecidas e parece que 
sobre elas pouco se pode fazer, porque não dependem 
directamente desta classe profissional, nem dos seus di-
rigentes.
É por isso que considero bem 
mais importante realçar o 
comportamento dos colegas, 
que anos a fio se mantiveram 
fiéis ao seu sindicato, nome-
adamente, os agora home-
nageados: Manuel Aniceto 
Gonçalves, António Pedro de 
Aquino de Magalhães e Me-
nezes, António de Almeida 
Fernandes, Armando Dias Ba-
talha.
A atitude destes e de muitos outros como eles, foi de fun-
damental importância na manutenção desta organização 
de classe por mais de cem anos. O seu exemplo deve ser 
entendido e seguido pelos mais jovens, para que este sin-
dicato possa perfazer um novo centenário ao serviço dos 
seus associados e do país.
É nesse sentido e com esse intuito, que a direcção desta 
revista decidiu prolongar essa homenagem, entrevistan-
do os quatro referidos colegas, para dar a conhecer um 
pouco do seu percurso profissional quer no mar quer em 
terra. Se um traço comum fosse procurado nestas car-
reiras, certamente, encontraríamos os seguintes pontos 

constituintes desse traço: todas podem ser 
consideradas carreiras de sucesso, quer as duas 
totalmente marítimas, quer as outras duas, 
que tiveram percursos marítimo e terrestre; 
todas foram influenciadas por outros colegas, 
que cada um destaca como marcantes, o ser-
viço militar que todos, de um mesmo curso, 

cumpriam num mesmo quartel, a amizade entre o pesso-
al de bordo que, em muitos casos, ficou para toda a vida 
e finalmente, mas não por último, a sua relação com o 
Sindicato, que possibilitou desenvolver e consolidar o es-
pírito de classe e entreajuda que sempre nos abriu portas.

A sua colaboração com “O Propulsor”   
é fundamental
A nossa revista tem vindo a sentir algumas dificuldades, 
de natureza económica, as quais nos forçaram a, pro-
visoriamente, reduzirmos as tiragens em papel. Todavia, 
o tal espírito de classe, de que muitas vezes falamos, 

levou-nos a considerar que 
tudo devíamos fazer para não 
deixar morrer a revista. Deci-
dimos publicar na forma digi-
tal, para ganharmos forças e 
meios para regressar ao papel 
e apesar de estarmos longe 
de uma situação estável e sus-
tentável cá estamos com a se-
gunda edição em papel deste 
ano, o que nos orgulha e dá 
ânimo para continuar.

Aos “Amigos de O Propulsor”, aos Leitores em geral e 
aos potenciais anunciantes em particular, lançamos o 
nosso apelo: a vossa colaboração com “O Propulsor” é 
fundamental. Necessitamos que os Amigos sejam mais 
Amigos, que os Leitores se façam Amigos e que os po-
tenciais anunciantes se transformem em efectivos anun-
ciantes. Necessitamos também de colaboração de novos 
e antigos redactores. Os estudantes de Mestrado ou os 
finalistas da Licenciatura em Engenharia de Máquinas 
Marítimas são potenciais e muito bem vindos colabora-
dores. Deixem-nos conhecer as vossas teses e trabalhos 
académicos.

O Director

OS MAIS ANTIGOS COMO EXEMPLO   
PARA OS MAIS JOVENS
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SINAIS 2014:
O LIXO NOS NOSSOS MARES

E
m 2007, um grupo bastante invulgar de náufra-
gos deu à costa no norte da França. Era cons-
tituído por patinhos de borracha e acabava de 
concluir uma viagem épica com 15 anos de du-

ração, iniciada em janeiro de 1992, data em que um 
navio que viajava entre Hong Kong e os Estados Unidos 
perdeu parte da carga durante uma tempestade. Um 
dos contentores caídos ao mar continha 28 800 brin-
quedos, alguns dos quais tinham aparecido anos antes 
na costa australiana e na costa leste dos Estados Unidos. 
Outros atravessaram o Estreito de Bering e o Oceano 
Ártico, tendo chegado à Gronelândia, ao Reino Unido 
e à Nova Escócia.

A interminável viagem dos plásticos
Os patinhos de borracha não são a única forma de lixo 
fabricado pelo homem que anda à deriva nos nossos 
mares. O lixo marinho é composto por materiais sólidos 
fabricados ou transformados (por exemplo, plástico, vi-
dro, metal e madeira), que vão parar ao ambiente mari-
nho de uma forma ou de outra.

Cada ano, aproximadamente 10 milhões de toneladas 
de lixo acabam nos mares e oceanos do planeta. Os 
plásticos, e muito em especial os resíduos de embala-
gens de plástico, como garrafas de bebidas e sacos não 
reutilizáveis, são de longe o principal tipo de detrito 
encontrado no ambiente marinho. E a lista continua: 
redes de pesca estragadas, cordas, pensos higiénicos, 
tampões, cotonetes, preservativos, pontas de cigarro, 
isqueiros descartáveis, etc.
A produção em massa de plásticos começou na década 
de 1950 e aumentou exponencialmente de 1,5 milhões 
de toneladas por ano até ao atual nível de 280 milhões 
de toneladas anuais. Cerca de um terço da produção 
atual é constituído por embalagens descartáveis que 
são deitadas fora aproximadamente um ano após terem 
sido produzidas.
Ao contrário dos materiais orgânicos, o plástico nunca 
«desaparece» na natureza e acumula-se no ambiente, 
principalmente nos oceanos. A luz do sol, a água sal-
gada e as ondas fragmentam os plásticos em pedaços 
cada vez mais pequenos. Uma fralda descartável ou uma 

Os oceanos cobrem cerca de 70 % da superfície do nosso planeta e há lixo marinho praticamente por toda 
a parte. O lixo marinho, principalmente os plásticos, ameaça não só a saúde dos nossos mares e costas, mas 
também a nossa economia e as nossas comunidades. A maior parte desse lixo provém de atividades terres-
tres. Como poderemos pôr termo ao fluxo de lixo que invade os mares? O melhor sítio para começarmos 
a resolver este problema global do mar é em terra. 
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garrafa de plástico podem levar cerca de 500 anos a 
desagregar se em fragmentos microscópicos. Mas nem 
todos os microplásticos resultam do processo de frag-
mentação. Alguns produtos que consumimos, como os 
dentífricos, os cosméticos e os produtos de higiene pes-
soal, também contêm microplásticos.
As correntes marítimas associadas aos ventos e à rota-
ção da Terra aglomeram esses fragmentos, alguns dos 
quais com apenas alguns mícrones (um milionésimo de 
metro), e criam grandes manchas em superfícies deno-
minadas giros. Dependendo da dimensão dos fragmen-
tos, esses aglomerados podem assemelhar-se a uma 
espécie de «sopa de plástico» transparente. Os giros 
são fluidos e mudam continuamente de tamanho e de 
forma. Estima-se que o maior e mais estudado, o Giro 
do Pacífico Norte, tenha arrastado 3,5 milhões de tone-
ladas de lixo, afetando uma área equivalente ao dobro 
da superfície dos Estados Unidos. Há outros cinco gran-
des redemoinhos nos nossos oceanos onde os resíduos 
também estão a acumular-se, incluindo no Atlântico.
Alguns fragmentos depositam-se nas praias e misturam-
se com a areia até nas regiões mais remotas do planeta. 
Outros são incorporados na cadeia alimentar.

A origem do lixo marinho
Segundo algumas estimativas, cerca de 80 % dos detri-
tos encontrados no ambiente marinho têm origem em 
atividades realizadas em terra. A origem do lixo marinho 
não está necessariamente limitada às atividades huma-
nas localizadas no litoral. Mesmo quando é depositado 
em terra, os rios, as inundações e o vento transportam 
o lixo para o mar. As atividades piscatórias, o transporte 
marítimo e as instalações offshore, como as plataformas 
petrolíferas, e o sistema de esgotos são responsáveis 
pelo restante.
A origem do lixo marinho apresenta variações regionais. 
Nos mares Mediterrâneo, Báltico e Negro, as atividades 

terrestres produzem a maior parte do lixo marinho; no 
mar do Norte, porém, as atividades marítimas contri-
buem para gerar uma quantidade igualmente significa-
tiva do mesmo.

Mais plásticos do que plâncton
É difícil calcular com precisão os impactes produzidos 
pelo lixo marinho. Todavia, há dois efeitos negativos fun-
damentais para a fauna marinha: a ingestão e o enreda-
mento.
Uma investigação realizada pelo Algalita, um instituto 
independente de investigação marinha sedeado na Ca-
lifórnia, concluiu em 2004 que as amostras de água do 
mar continham seis vezes mais plástico do que plâncton.
Em virtude da sua dimensão e prevalência, os animais 
marinhos e as aves marinhas confundem o lixo marinho 
com alimento. Mais de 40 % das espécies de baleias, 
golfinhos e toninhas atualmente existentes, todas as 
espécies de tartarugas marinhas e cerca de 36 % das 
espécies de aves marinhas ingeriram lixo marinho. Essa 
ingestão não se limita a um ou dois indivíduos, afetan-
do cardumes de peixes e bandos de aves marinhas. Por 
exemplo, mais de 90 % dos fulmares que apareceram 
mortos em praias do mar do Norte tinham plástico no 
estômago.
Um estômago cheio de plástico indigerível pode impedir 
o animal de se alimentar, levando-o a morrer de fome. 
As substâncias químicas presentes nos plásticos também 
podem atuar como venenos e, dependendo da dose, 
podem enfraquecer o animal de forma permanente ou 
matá-lo.
Os pedaços de plástico de maior dimensão também cons-
tituem uma ameaça para os animais marinhos. Muitas 
espécies, nomeadamente focas, golfinhos e tartarugas 
marinhas, podem enredar-se nos detritos de plástico, 
bem como nas redes de pesca e nas linhas perdidas no 
mar. A maior parte dos animais que ficam enredados não 
sobrevive, visto que não conseguem subir à superfície das 
águas para respirar, fugir dos predadores e alimentar-se.

A ponta do icebergue
O lixo marinho é um problema à escala mundial, sendo 
difícil recolher dados fiáveis. As correntes e os ventos fa-
zem circular os pedaços visíveis, o que pode levar a que o 
mesmo detrito seja contabilizado mais de uma vez. Além 
disso, pensa-se que apenas uma pequena parte do lixo 
marinho esteja a flutuar ou dê à costa. Segundo o Pro-
grama das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), ape-
nas 15 % dos destroços marinhos flutuam à superfície do 
mar; outros 15 % permanecem na coluna de água e 70 
% estão depositados no fundo do mar.
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A parte «invisível» dos destroços continua a afetar a saú-
de global do ambiente marinho. Estima-se que, em todo 
o mundo, cerca de 640 000 toneladas de artes de pes-
ca sejam perdidas, abandonadas ou deitadas fora. Estas 
«redes fantasma» continuam a capturar peixes e outros 
animais marinhos ao longo de anos e décadas.
Além disso, algumas das espécies de peixes que ingerem 
plásticos são uma presença regular no nosso prato. Ao 
consumir peixe e marisco exposto ao plástico e aos pro-
dutos químicos petrolíferos nele contidos, a saúde hu-
mana também é posta em risco, mas os impactes para a 
saúde humana não são inteiramente conhecidos.

As comunidades costeiras são as mais afetadas
Mais de 40 % da população da UE vive nas regiões costei-
ras. Para além dos seus custos ambientais, o lixo marinho 
também tem custos socioeconómicos, afetando sobretu-
do as comunidades costeiras. Um litoral limpo é essencial 
para o turismo de praia. Em média, são encontrados 712 
elementos de lixo numa extensão de 100 m de praia na 
costa atlântica. E, se não forem tomadas medidas, o lixo 
marinho fica acumulado na praia. Para tornarem as suas 
estâncias balneares mais atrativas para os turistas, muitas 
comunidades e empresas têm de limpar as praias antes 
do início da estação estival.
Não existem estimativas globais do custo total do lixo ma-
rinho para a sociedade. Do mesmo modo, é difícil estimar 
os prejuízos causados à economia local pelo facto de os 
potenciais visitantes optarem por outros destinos. Mas há 
exemplos dos custos concretos das atividades de limpeza, 
quantificados em termos monetários. No Reino Unido, os 
municípios gastam aproximadamente 18 milhões de EUR 
por ano na limpeza das praias.
As atividades de limpeza podem ajudar a recolher os 
pedaços maiores e a melhorar a paisagem, mas o que 

acontece aos pedaços de menor dimensão? Segundo a 
Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon (KIMO), 
uma organização internacional que agrega as autorida-
des locais em torno das questões relativas à poluição ma-
rinha, cerca de 10 % (do peso) do material que as marés 
deixam na linha de água é constituído por plásticos. De-
vido à sua pequena dimensão, muitas vezes é impossível 
distingui-los da areia.
Combate ao lixo marinho: começar pela prevenção
Embora o lixo marinho seja apenas uma das pressões que 
fazem sentir-se sobre o equilíbrio do ambiente marinho, 
constitui uma preocupação cada vez maior. A acumula-
ção e a longa duração dos plásticos na natureza compli-
cam ainda mais o problema. O lixo marinho é um proble-
ma transfronteiriço: quando chega ao mar, não pertence 
a ninguém. Este facto torna a sua gestão difícil e muito 
dependente da existência de uma boa colaboração regio-
nal e internacional.
Alguma legislação da União Europeia incide diretamen-
te sobre as questões marinhas. Por exemplo, a Diretiva-
Quadro «Estratégia Marinha» da UE, adotada em 2008, 
identifica o lixo marinho como um dos domínios de in-
tervenção com vista à obtenção de um bom estado am-
biental de todas as águas marinhas até 2020. Dando se-
guimento a estas diretivas da União e ao compromisso 
global expresso na Conferência das Nações Unidas sobre 
o Desenvolvimento Sustentável Rio+20, em 2012, o Sé-
timo Programa de Ação em matéria de Ambiente da UE 
(2014-2020) prevê o estabelecimento de um nível de re-
ferência e a fixação de uma meta de redução.
À semelhança do que acontece com a gestão dos resí-
duos em geral, o ponto de partida do combate ao lixo 
marinho é a prevenção. Como poderemos prevenir a sua 
produção? Precisamos realmente de sacos de plástico no-
vos de cada vez que vamos às compras? Será possível 
conceber alguns dos nossos produtos e processos de pro-
dução de modo a não conterem nem criarem microplás-
ticos? Claro que sim.

A Marine LitterWatch

A AEA desenvolveu a Marine LitterWatch, que 
inclui uma aplicação para monitorizar o lixo 
marinho nas praias da Europa. A aplicação, dis-
ponível a título gratuito, permite às comuni-
dades que limpam as praias recolherem dados 
que melhorem os nossos conhecimentos sobre o 
lixo marinho. Permite também aos interessados 
encontrarem iniciativas de limpeza próximas da 
sua residência ou criarem a sua própria comuni-
dade de limpeza.
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A acção começa em terra
A etapa seguinte é tomar medidas em terra, antes que 
o lixo chegue aos nossos mares. Para o efeito, a UE tem 
políticas e legislação destinadas a melhorar a gestão de 
resíduos, reduzir os resíduos de embalagens e aumentar 
as taxas de reciclagem (sobretudo de plásticos), melhorar 
o tratamento das águas residuais e, em geral, utilizar os 
recursos com mais eficiência. Também existem diretivas 
para reduzir a poluição proveniente dos navios e dos por-
tos. Melhorar a aplicação das políticas de prevenção e 
redução de resíduos poderá ter enormes benefícios.
Mas o que fazer ao lixo que já 
está a poluir os nossos mares 
e oceanos? Há anos que o lixo 
marinho tem vindo a acumular-
se nos nossos mares. Parte dele 
afundou-se e depositou-se no 
fundo, enquanto outras partes 
vão circulando nas correntes oce-
ânicas. É quase impossível imagi-
nar uma maneira de limpar tudo 
isto.
Existem várias iniciativas de «pes-
ca de lixo», com navios que re-
colhem o lixo marinho de forma 
semelhante à recolha de resíduos 
urbanos feita em terra. No en-
tanto, os métodos utilizados não 
permitem recolher lixo de dimen-
são inferior a um determinado 
nível, o que continua a deixar 
o problema dos microplásticos 
sem solução. Além disso, devi-
do à amplitude do problema e 
à dimensão dos nossos oceanos, 
estas iniciativas são demasiado 
limitadas para que resultem em 
melhorias concretas.
O mesmo se pode dizer das ativi-
dades de limpeza nas praias e cos-
tas. Ainda assim, estas iniciativas 
são uma boa forma de sensibili-
zar os cidadãos para o problema 
do lixo marinho e envolvê-los na 
sua resolução. No final de contas, 
talvez seja apenas uma questão 
de número. Quanto maior for o 
número de voluntários que ade-
rirem a essas atividades, melhores 
poderemos ser na prevenção.

Sinais é uma publicação anual da Agência Europeia do 
Ambiente (AEA) que propõe artigos sobre temas que 
poderão, ao longo do ano, ser de interesse para o debate 
da política ambiental e para o grande público. 
Em Sinais 2014 estão reunidas questões ambientais como 
a economia verde, a eficiência na utilização dos recursos, 
os resíduos do sistema alimentar, etc. 
A preocupação e o interesse da nossa revista com todas 
as questões de natureza ambiental, leva-nos a publicar os 
textos que aqui nos são sugeridos. Fá-lo-emos sem desvir-
tuar o conteúdo, durante várias revistas, dando, sempre 
que possível, alguma modesta contribuição nossa. 

José Bento, Eng. Maq. M.M.
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Nota prévia: quando iniciámos o projeto de le-
var por diante a História da nossa Classe não adi-
vinhávamos as dificuldades, que ela implicaria. Há 
muito desaparecidos os colegas, que nos poderiam 
dar testemunho vivido desses tempos e vicissitudes, 
temos de nos basear nos escassos documentos es-
critos arquivados no Sindicato ou nos ecos esparsos 
recolhidos, aqui e acolá, na imprensa da época cuja 
consulta é bastante morosa. Daí a opção metodoló-
gica de não nos restringirmos ao tipo de informação 
descrita no artigo anterior, quando nos baseáramos 
no livro de Atas das Assembleias Gerais e faláramos 
especificamente dos debates então em curso inter-
namente.  Conhecer a História da Classe é também 
inteirarmo-nos de outros acontecimentos colaterais 
como os de um cruzeiro no Mediterrâneo (tema des-
te artigo) ou o dos naufrágios ocorridos nesse mes-
mo ano de 1934 (no próximo nº de «O Propulsor» ). 
É que, embora ausentes do primeiro plano, sabemos 
nele terem estado colegas nossos porquanto, sem 
eles, nem sequer teriam ocorrido tais eventos...

O 
ano de 1934 já passara de meio, quando em-
barcaram no «Carvalho Araújo» os passagei-
ros inscritos para o «Cruzeiro do Mediterrâ-
neo». 

No cais de Santos o navio apresentava-se engalanado e 
eram muitos os basbaques, que ali acorreram para saudar 
os excursionistas até por Lisboa ser, então, cidade peque-
na muito dada à pasmaceira, sobretudo num dia estival 
como era esse 9 de agosto. E o momento da partida dava 
sempre azo a alguma animação: 
“Quando o ’Carvalho Araújo’ começou, pelas 15 horas, 
a afastar-se do cais, os passageiros lançaram para terra 
centenas de serpentinas, que emprestaram ao cenário 
um aspeto festivo. As senhoras formavam frisos elegan-
tes nos decks, empunhando todas elas lindos ramos de 
flores oferecidos pela Empresa Insulana de Navegação” .
Quase uma semana depois  - a 15 de agosto - o jornalista 
Rogério Perez, cujas crónicas no «Diário de Lisboa», ire-
mos seguir para conhecermos essa aventura, publicava as 
“primeiras impressões de uma viagem que faz viver duas 
semanas bem passadas”.
A animação a bordo não faltava com um maestro espa-
nhol e um cantor de tangos, e por isso os bailes come-

HISTóRIA DO SOEMMM
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çaram ainda com a Torre de Belém à vista. Em frente ao 
cabo Espichel, enquanto se tomava chá, o regozijo era 
generalizado já que “o mar estava um lago”.
Ainda assim, alguns mais timoratos, interrogaram o al-
mirante Afonso Cerqueira sobre as panaceias para não 
enjoarem, quando, acabado o jantar, o promontório de 
Sagres ia desaparecendo à popa.
“- O único processo certo de não enjoar é ficar em casa. 
Mas, se enjoarem não se envergonhem porque Vasco da 
Gama também enjoava”.
E assim pôs o militar fim à conversa.
Irónico, o jornalista anteviu perigos alternativos de maior 
monta: “Nem há maneira de enjoar, a não ser de indi-
gestão porque, aqui para nós há turistas que parecem 
baleias a comer.”
Após a breve estadia em Gibraltar os foliões tiveram di-
reito a momento de particular vibração: iam na rota para 
Palma de Maiorca, quando se cruzam com a «Sagres»:
“Os passageiros, olhando a linha do horizonte, maneja-
vam binóculos e esperavam do comandante Raul Jorge 
Carlos Pinto, alma simpática do ’Carvalho Araújo’, aquele 
aviso que só ele podia adiantar.
E foi com alvoroço que todos vimos apontar vindo do 
cabo de Palos um ponto branco que logo cresceu no nos-
so coração!”.
Podemos imaginar a cena, com as amuradas de um e 
outro navio quase a tocarem-se e cheias de gente, passa-
geiros a agitarem lenços e toalhas de um lado, e oficiais, 
aspirantes e grumetes perfilados do outro. “Tocava a nos-
sa orquestra e respondia a charanga da ‘Sagres’”.
Eis de novo as rotinas de bordo assentes nas diversões, 
nos jogos, nos banhos de piscina ou na mera contempla-
ção do mar. À noite, sempre um sarau com a orquestra 
de bordo. Mas incluindo uma palestra sobre tauromaquia 
a cargo do jornalista do «DL» ou a declamação de poesia 
por duas senhoras, uma delas bastante conhecida futura-
mente pelas atividades de contestação ao regime: Maria 
Lamas. Instada a participar, a atriz Maria Matos também 
daria o arzinho da sua graça.
Para abrilhantar as suas crónicas, Rogério Perez aproveita 
a estadia de um dia inteiro por Palma de Maiorca para 
lembrar terem aí George Sand e Chopin passado todo 
um inverno para apaziguar os danos evidentes da tuber-
culose na saúde do compositor.

Infelizmente para nós, que gostaríamos de saber o que o 
jornalista poderia testemunhar sobre a vida na casa das 
máquinas do navio, ele só tem olhos para o que se passa 
com os passageiros e com as terras visitadas.
A derradeira crónica de viagem é publicada a 21 de agos-
to, dia de chegada a Lisboa com os “excursionistas mara-
vilhados com a viagem”.
As razões de apreensão a respeito dos humores do mar 
dos que, logo no primeiro dia, as tinham manifestado, 
até se verificaram, mas comedidas: um temporal à pas-
sagem do Golfo do Leão durara uma madrugada e parte 
da manhã, outro surgido depois do estreito de Bonifácio 
durara um dia e uma noite e em Argel tinham chegado 
com nevoeiro e saído com trovoada. 
Houve, porém, quem lamentasse a impossibilidade de re-
gressar carregado de compras: 
“em Palma de Maiorca estivemos num domingo, em Nice 
no dia de Senhora de Agosto, em Ajácio na festa de S. Ro-
que, e em Argel num sábado e fechados os estabelecimen-
tos dos judeus que, em tal dia, não tocam em dinheiro.”
A acreditar nas palavras do jornalista os passageiros de 
então já antecipavam aqueles que, eu próprio encontra-
ria no «Funchal» mais de meio século depois que, com-
parativamente com os de outras nacionalidades, eram os 
que iniciavam a noite festiva logo que terminado o jantar 
e eram sempre os últimos a regressar ao camarote, quan-
do já se preparavam os pequenos almoços do novo dia:
“De Argel a Lisboa gastámos dois dias de algum balanço, 
que não impediu a realização de festas tão gratas como a 
por nós promovida em honra do almirante Afonso Cerquei-
ra no aniversário de um dos seus heroicos feitos de África.” 
Faça-se aqui um parêntesis para dar conta que o militar 
comandara o Batalhão de Marinha na campanha do sul 
de Angola durante a Primeira Guerra Mundial, quando os 
combates com os alemães, então a ocuparem a Namíbia, 
eram frequentes.
Conclui então Rogério Perez: 
“E terminou esta madrugada a festa oferecida pela Em-
presa Insulana de Navegação, regada com champanhe 
e prolongada com marcas de ‘cotillon’ e um baile que 
acabou à chegada a Lisboa”.

Nota - Por opção do autor, o artigo respeita o Acordo 
Ortográfico. 

Jorge Rocha, Eng. Maq. M M
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UM MOTOR A ÁGUA VIÁVEL?

A
gora que o termo “mito urbano” voltou a es-
tar tão na moda vale a pena recordar os diver-
sos protótipos de motores a água, que foram 
sendo conhecidos por sucessivas gerações de 

engenheiros e tendo como móbil a poupança nos custos 
de combustível.
Da Universidade de Columbia nos EUA vem mais uma 
proposta, desta feita com motores alimentados pela eva-
poração da água.
Nos modelos, por eles dados a conhecer, sob a forma de 
um motor rotativo, que empurra um carrinho de brinque-
do e de um gerador acionado por um êmbolo capaz de 
gerar eletricidade suficiente para acender um LED, o que 
têm em comum é serem acionados pela humidade criada 
pela evaporação de uma pequena quantidade de água.
Xi Chen, um dos investigadores responsáveis pelo proje-
to, acredita ser possível transferir essa técnica para mo-
delos de grandes dimensões capazes de criarem energia 
verde a partir de geradores flutuantes instalados no mar 
ou em barragens.
Ozgur Sahin, coordenador da equipa, fundamenta essa 
expetativa: “A evaporação é uma força fundamental da 
natureza. Ela está em todos os lugares, e é mais potente 
do que outras forças, como as do vento ou a das ondas”.
Os equipamentos recorrem a um mecanismo baseado no 
comportamento de esporos bacterianos, (Bacillus subti-
lis), que se contraem e expandem em função das varia-
ções de humidade.
Para construir o motor com um êmbolo, os esporos foram 
colados nos dois lados de uma fita plástica flexível, per-
feitamente espaçados, mas de forma a que os um lado 
da fita correspondam aos espaços vazios do outro lado.
Quando o ar seca os esporos, eles contraem-se encur-
vando a fita onde estão fixados, fazendo-a ondular e en-
curtar. Estando fixo um dos lados da fita, ela puxa o que 
estiver preso do outro lado.

Quando o ar fica húmido os esporos ganham volume, fa-
zendo a fita distender, forçando o movimento do êmbo-
lo. O comportamento assemelha-se ao de um músculo, 
cujas contrações e distensões dependessem das variações 
de humidade.
O motor rotativo baseia-se num princípio mais simplifica-
do, pois contém pequenos pedaços de fita com esporos 
apenas na extremidade. O invólucro, que o constitui, é 
fechado de um lado e aberto do outro, de forma que 
as fitas com esporos fiquem, ora no ar seco, ora no am-
biente húmido, o que faz com que o músculo artificial 
contraia num lado e se distenda no outro, integrando um 
mecanismo rotativo contínuo, que a equipa considerou 
aparentado ao de um moinho.
 Colocado sobre um carrinho em miniatura, o motor 
move o veículo a baixa velocidade, mas de forma pratica-
mente contínua.
Nas experiências em laboratório uma superfície de 8 cm2 
de água produziu uma média de 2 µW de energia, embo-
ra a equipa tenha medido picos de até 60 µW.
Fazendo os cálculos, os investigadores calcularam que 
uma versão com mais esporos e fitas com propriedades 
mais adequadas poderá gerar mais energia por área do 
que uma central eólica.
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U
ma equipa de investiga-
dores da Universidade de 
Nova Iorque, nos Estados 
Unidos, tem vindo a estu-

dar uma liga metálica que é tão leve 
que flutua na água, mesmo na forma 
de uma chapa inteiramente plana.
Barcos feitos com esse material com-
pósito não iriam ao fundo mesmo se 
sofressem danos estruturais graves.
O compósito é formado por uma liga 
de magnésio reforçada com partícu-
las ocas de carbeto de silício, que dá 
ao material a resistência necessária 
para lidar com aplicações práticas.
Essa liga metálica híbrida tem uma 
densidade de apenas 0,92 gramas 

por centímetro cúbico (g/cc). Como 
a água tem uma densidade de 1,0 g/
cc, o material flutua naturalmente.
“A capacidade dos metais para re-
sistir a elevadas temperaturas pode 
ser uma vantagem gigantesca para 
esses compósitos em peças de mo-

tores e em exaustão, sem contar as 
peças estruturais,” disse Nikhil Gup-
ta, da Universidade de Nova Iorque.
A resistência estrutural é dada pela 
esferas ocas de carbeto de silício, 
que ajudam também a resistir a im-
pactos, absorvendo a energia du-
rante o estresse.
“O compósito pode ser configurado 
para a densidade e outras proprie-
dades adicionando mais ou menos 
camadas na matriz metálica para 
satisfazer as exigências da aplicação. 
Este conceito também pode ser utili-
zado com outras ligas de magnésio, 
que são não-inflamáveis,” escreveu 
a equipa.

A 
engenheira mexicana Su-
sana Flores, da Universi-
dade de Puebla, criou um 
sistema de refrigeração 

solar que pode funcionar não ape-
nas como frigorífico, mas também 
como condicionador de ar.
Em vez de usar um painel solar para 
gerar eletricidade para alimentar um 
compressor tradicional, a professora 
Susana criou um sistema de refrige-
ração termossolar, que transforma o 
calor do Sol em frio sem passar pela 
energia elétrica.
O protótipo consegue manter a 
água a 9º C durante todo o dia, o 
que é suficiente para conservar ali-
mentos ou fazer funcionar um siste-
ma de ar-condicionado.
“Com essa temperatura é possível 
conservar alimentos, mas o nos-
so objetivo é chegar a 5º C, o que 
tornará possível conservar pescado 
sem desnaturar as proteínas do pei-
xe,” disse Susana.
Segundo a engenheira, a conserva-
ção de medicamentos e vacinas em 

localizações remotas é outra possibili-
dade de uso promissor para a tecno-
logia do frigorífico termossolar.
O sistema faz o arrefecimento apro-
veitando o calor do Sol por meio de 
um ciclo termodinâmico de adsorção-
deadsorção que dura 24 horas.
Como refrigerante é usado o metanol 
e, como adsorvente, são usadas zeóli-
tas, um mineral altamente poroso.
Durante o dia “produz-se o aqueci-
mento, a deadsorção e o período de 
condensação. A energia solar aque-
ce a zeólita e aumenta a pressão de 
vapor do metanol. Este refrigerante 
condensa-se e é conservado num 
tanque que alimenta o evaporador,” 
explica a engenheira.
Durante a noite o processo inverte-
se, tendo lugar a evaporação, adsor-
ção e o arrefecimento.
“A temperatura da cama adsorven-
te diminui depois do pôr-do-sol, por 
isso a pressão do refrigerante dimi-
nui e ocorre a evaporação, enquanto 
o adsorvente é arrefecido. Durante 
este período o refrigerante começa 

a evaporar e é novamente adsorvido 
pela zeólita, gerando o arrefecimen-
to. O processo de adsorção continua 
toda a noite, até a manhã seguinte,” 
completa a pesquisadora.
A quantidade de água que é arrefeci-
da depende da quantidade de zeólita 
utilizada, e o arrefecimento obtido 
pelo protótipo, ainda sem otimização, 
foi de 11º C em relação à temperatu-
ra ambiente, mas isto pode variar de-
pendendo da incidência solar de cada 
região e a cada estação.
A investigadora afirma que já recebeu 
contato de empresários alemães inte-
ressados em investir na tecnologia.

CRIADA UMA LIGA METÁLICA FLUTUANTE

SISTEMA QUE TRANSFORMA O CALOR DO SOL EM FRIO

Liga metálica flutuante [Imagem: 
NYU Polytechnic School of Engineering]

J. Trindade Pinto, Eng. Maq. M. M.
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CONTROLO DE EMISSÕES GASOSAS
ELEMENTOS PARA O MANUAL DE OPERAÇãO 

A BORDO DOS NAVIOS

Âmbito
Os procedimentos operacionais de gestão e condução 
das instalações propulsoras dos navios e dos auxiliares 
que utilizem queima de combustível para operar, sofre-
ram apreciáveis alterações devido à aplicação do Artigo 
14, do Anexo VI da MARPOL. É sobre os aspetos mais 
relevantes destes procedimentos que adiante se deta-
lham os requisitos e ações inerentes.

Introdução - Marpol Anexo VI
Os requisitos contidos nas convenções da IMO, tais como 
MARPOL são promulgadas pela legislação nacional dos 
Estados-Membros que são signatários. Estes requisitos, 
aplicar-se-ão tanto aos navios sinalizados nesse Estado, 
como aos navios de outros Estados (independentemente 
de seu estado signatário) quando operam nas águas sob 
a jurisdição do Estado signatário.
Também pode haver requisitos adicionais específicos (por 
exemplo, em termos de manutenção de registros), que 
se aplicam a navios sinalizados no Estado signatário ou 
requisitos que se aplicam geralmente nas águas desse Es-
tado (por exemplo, restrições sobre o teor de enxofre do 
óleo combustível utilizado). 
A Regra 14 do Anexo VI da MARPOL controla as emissões 
de SOx e de partículas através de limites para o teor má-
ximo de enxofre.

Fora ECAs os limites máximos de enxofre são (Artigo 14.1):
• 3,50% depois de 1 de janeiro de 2012;

• 0,50% depois de 1 de janeiro de 2020 (sujeito a 
revisão para possível adiamento para 2025).

Dentro ECAs os limites máximos de enxofre são (Artigo 
14.4):

• 1,00% depois de 1 de julho de 2010;  
• 0,10% depois de 1 de janeiro de 2015.

Áreas de Controlo de Emissão no Báltico e 
Mar do Norte
As áreas do Báltico e do Mar do Norte de controlo das 
emissões são definidas da seguinte forma:

Área Báltico
O mar Báltico propriamente dito com o Golfo de Bót-
nia, o Golfo da Finlândia e a entrada do mar Báltico li-
mitada pelo paralelo de Skaw no estreito de Skagerrak a 
57044’8 “N.

A Área do Mar do Norte
O Mar do Norte propriamente dito, compreendendo os 
mares limitados entre:
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i)    A sul do Mar do Norte de latitude 62ºN e para o 
leste de longitude 4ºW;

ii)   O Skagerrak, cujo limite sul do que é determinado a 
leste do cabo de Skagen pela latitude 57º30’N;

iii)  O Canal Inglês e as suas abordagens leste de longi-
tude 5ºW e norte de latitude 48º44’8”N.

Conteúdo de Enxofre em Óleos Combustíveis
O cumprimento dos requisitos do ECA é dependente de 
dois fatores-chave, carregar óleos combustíveis com a 
concentração de enxofre requerida e utilizar o combus-
tível ECA-requerido.
Não existem meios através dos quais o teor de enxofre do 
óleo combustível uma vez carregado possa ser alterado a 
bordo (exceto por mistura, procedimento para o qual no 
momento não há orientações especificas).
Consequentemente, é necessário assegurar que os óleos 
combustíveis carregados cumpram os limites exigidos e 
que, no caso da permissão ECA, este cumprimento não 
é comprometido por mistura com outros óleos combustí-
veis, com maior teor de enxofre em tanques de armaze-
nagem ou no sistema de trasfega. 
Enquanto as versões ISO 8217 anteriores estabeleciam 
limites de enxofre para todos os combustíveis, a versão 
2010 só refere os graus de destilados e mesmo assim, 
com uma perspetiva muito técnica. Contudo, o que é im-
portante é que a especificação do combustível indique o 
teor máximo de enxofre que contém.
O Engenheiro Chefe é o oficial responsável do navio para 
o processo de abastecimento de combustíveis, deve asse-
gurar que o teor de enxofre dado na nota de entrega do 
combustível não faz exceder o valor máximo especificado. 
O abastecimento de combustíveis e a recolha de amostras 
deve também ser rigorosamente assegurado, de modo a 
confirmar a declaração do fornecedor e é isso que é reme-
tido às autoridades oficiais do porto de embarque.

Os navios que utilizam os óleos combustíveis segregados 
para dar cumprimento à MARPOL Anexo VI do Regula-
mento 14, ao entrar ou sair de uma área de controlo de 
emissões são portadores de um procedimento escrito 
mostrando como a trasfega do óleo combustível é execu-
tada, permitindo tempo suficiente para que o sistema de 
serviço de óleo combustível seja totalmente isento de to-
dos os óleos combustíveis que excedem o teor de enxofre 
aplicável especificado no [Regulamento 14.4].
Tipicamente, estes procedimentos fazem parte dos pro-
cedimentos operacionais gerais do navio. Os procedi-
mentos devem estar disponíveis e fornecer instruções es-
pecíficas sobre a realização da mudança de combustível. 
Estes procedimentos podem ser preparados internamen-
te ou por prestadores de serviços.

Procedimentos de Mudança de Combustível
• Na entrada para uma ECA: Deve constar a referência 

aos limites da ECA, bem como a posição na conclusão 
da passagem para o óleo combustível ECA especificado 
e ser determinado o tempo antes de atingir a posição 
para que a operação de comutação seja para começar. 
Quaisquer considerações especiais que para exigir que 
sejam realizadas mais cedo do que em condições nor-
mais. Requeridas comunicações entre ponte e a Casa 
da Máquina.

• Na saída de uma ECA: Referencia aos limites da ECA, 
bem como a posição no início da passagem para o óleo 
combustível de maior enxofre. Quaisquer considera-
ções especiais que sejam realizadas mais tarde do que 
em condições normais. Requeridas comunicações entre 
ponte e Casa da Máquina.

• Equipamentos: Listagem do equipamento de com-
bustão (motores, caldeiras, etc.) para os quais a altera-
ção de combustível tenha aplicação.

• ECA fuelóleo: Verificação de que o óleo combustível 
para ser usado dentro ECA é compatível e que as quan-
tidades de consumo necessárias estão a bordo ou será 
abastecido.

• Processo: Identificação de sistema de combustível e 
seus componentes, incluindo desenhos. Os procedi-
mentos detalhados quanto aos níveis requeridos nos 
tanques e qual as válvulas são operadas.

• Manutenção de registos: O que deve ser registada, 
quando e onde esse registro deve ser feito e por quem.

• Considerações de funcionamento e de segurança.

Fatores a Considerar
• Quaisquer condições ou parâmetros especificados pe-

los fabricantes dos equipamentos.
• Os tempos necessários à mudança de combustível, de-
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pendentes da carga do motor e diferenciais de tempe-
ratura.

• A carga máxima do motor principal na mudança e da 
duração de qualquer redução de carga.

• Ao mudar para MGO/MDO (Marine Diesel Oil, MGO – 
1 a 5,5 cst, MDO – 5,5 a 50 cst), identificar o mínimo 
de viscosidade admissível no motor e outros compo-
nentes críticos e Temperatura máxima permitida, den-
sidade específica do combustível para manter a viscosi-
dade exigida (isso pode incluir motores e instruções do 
fabricante quanto ao componente mínimo viscosidade/
temperatura máxima de tipos de combustível). 

• Requisitos de lubrificação do óleo do cilindro (quando 
aplicável) por exemplo taxas de alimentação corretos para 
cada grau de combustível/tipo, procedimentos relevante 
para mudar para diferentes lubrificantes, onde aplicável.

• Monitorização dos meios de desempenho carga do 
motor, cilindro componentes condição e bomba de in-
jeção, quando operando com LSRFO (Low Sulphur Re-
sidual Fuel Oil)/MGO/MDO por longos períodos.

• Os procedimentos de testes de compatibilidade entre 
os diferentes combustíveis, para serem usados no pro-
cesso de comutação.

• Processos de emergência em caso de:
- Qualidade do combustível inferior ao especificado, ou
- Incompatibilidade entre LSRFO/MGO/MDO e RFO;
- Falhas do motor;
- Operações de emergência em MGO/MDO.

Cálculos dos Tempos de Mudança    
de Combustível
Tal como acima referido, é essencial que o procedimento 
de mudança de combustível inclua os meios através dos 
quais o tempo entre a com início e o fim da transição seja 
determinado, tendo em conta:

• Sistema de tanques de serviço totalmente segregados 
ou não segregados;

• Volumes de tanques (no caso de sistemas não segrega-
dos) e sistemas de encanamentos dentro dos quais o 
LSRFO se mistura com o HSRFO (incluindo combustível, 
desgaseificação/tanque de mistura);

• Teor de enxofre dos HSRFO;
• Teor de enxofre dos LSRFO;
• Taxas de consumo de combustível do navio (em função 

da carga) durante a mudança de combustível;
• Retorno do fluxo de óleo para abastecer tanque serviço 

ou desgaseificação/ anque de mistura (se aplicável).

Esta ferramenta fornece uma estimativa do tempo neces-
sário para diluir a descarga através do sistema conjunto, 
a fim de alcançar o teor de enxofre necessário ao sistema 
de abastecimento de combustível. O cálculo assume uma 
mistura linear completa dos dois combustíveis durante a 
fase de diluição.

Conclusão
Os procedimentos descritos representam uma alteração 
assinalável nas tarefas diárias dos Oficiais Engenheiros de 
Máquinas a bordo dos navios, para as quais estão devi-
damente informados e preparados, sendo esta a partici-
pação mais significativa em que esta Classe Profissional 
participa na redução dos poluentes do ar e das emissões 
gasosas responsáveis pelo efeito de estufa devido à ope-
ração de navios mercantes.
Contudo, outras áreas desenvolvem atualmente enorme 
atividade na área tecnológica para redução de emissões, 
donde se destacam as modernas técnicas de lavagem de 
gases, utilização de combustíveis alternativos, melhoria 
dos sistemas de injeção e a gestão criteriosa da velocida-
de de operação dos navios.

Figura 1 - Global Ecas
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O 
dia estava solarengo e o 
mar calmo. É assim, que 
Aniceto Gonçalves lem-
bra o dia de setembro 

de 1964 em que, a bordo da «Sa-
gres» passou o Tejo para lá do Bu-
gio e enfrentou a paisagem do mar 
alto, que seria sua companheira fre-
quente nos trinta e cinco anos, que 
se seguiriam. E lembra a amurada 
pejada de muitos dos companheiros 
com quem estava a partilhar o final 
do 1º ciclo do serviço militar, então 
cumprido no Grupo n.º 1 de Escolas 
da Armada, em Vila Franca de Xira.
“E o que pensou nesse momento 
em que só tinha o mar alto à sua 
frente?”, questionamo-lo.
Ele pensa um momento e logo com-
partilha connosco a associação de 
ideias, então óbvia, e que era a da 
figura do Infante D. Henrique em 
Sagres a olhar para o desconhecido, 
que ansiava desvendar. O que não 
imaginaria ainda era a curiosidade 
de ter sido precisamente o «Infante 
D. Henrique» o primeiro navio em 
que embarcaria como 3º Oficial Ma-
quinista menos de um ano depois.

Mas a meninice passara-a quase in-
teiramente no Bairro de Alvalade, 
então transformado em estaleiro de 
construção por ser ali um dos eixos 
para onde a capital, cada vez mais 
exígua para quem nela habitava, lo-
grava expandir-se.
“Este prédio, por exemplo, ainda 
não existia”, confidencia-nos sen-
tado numa das mesas do histórico 
«Café Vává», onde nos sentámos 
uma tarde para preparar este texto.
Na época ele frequentava a instru-
ção primária na Escola Pública nº 33, 
em Alvalade, então conhecida como 
«Escola da Câmara». E lembra que, 
“nessa altura não sonhava com o 
mar. No entanto já tinha um primo 
embarcado como Oficial Maquinista 
da Marinha Mercante, de seu nome 
Artur Gonçalves.”
Nos anos subsequentes a possibi-
lidade de enveredar pela carreira 
profissional, que seria a sua, não lhe 
passava pela cabeça. Se o Tejo cos-
tumava estar, então, decorado com 
navios e fragatas, os seus caminhos 
levavam-no, sobretudo, às institui-
ções de ensino onde ganharia os 
conhecimentos necessários para um 
dia, concluir pela possibilidade de se 
matricular na Escola Náutica.
“Até atingir a maioridade nunca me 
ocorreu fazer a minha vida profis-
sional no mar. Após concluída a ins-
trução primária, frequentei o ensino 
secundário no Liceu Pedro Nunes 
até ao 6º ano (o atual 10º), seguin-
do-se a frequência do Curso de Ele-
trotecnia e Máquinas do Instituto 
Industrial de Lisboa, que interrompi 
no 2º ano. E foi aqui que fiz a opção 
pela Escola Náutica, motivada pelo 
serviço militar durante a Guerra Co-
lonial, decorria o ano de 1963.”
Quando a exemplo de muitos ou-

tros jovens compareceu no exame 
médico no edifício da Marinha junto 
ao Largo do Corpo de Deus, estava 
sob forte pressão familiar para que 
evitasse os perigos do capim das co-
lónias africanas. 
Se o regime necessitava de car-
ne para canhão em terra, também 
carecia de quem assegurasse o 
transporte regular de soldados e de 
material militar para os teatros de 
guerra. Salazar ordenava que se fos-
se para Angola já e em força! Por 
isso, a alternativa decretada oficial-
mente em como o serviço militar 
poderia ser cumprido a bordo de 
navios mercantes e de pesca, num 
período específico de tempo, tinha 
toda a lógica para o poder de então.
Ora, a exemplo de muitos que 
imaginavam cumprir esses anos e 
depois regressar a terra, o Aniceto 
Gonçalves apanhou bilhete de ida 
e só o teve de volta, ao reformar-se 
quando o milénio se estava a des-
pedir.
Mas essas são histórias, que ficam 
para contar mais adiante, que por 
ora é tempo de regressar à Escola 
Náutica, que ele começou a fre-
quentar em 1963. 
Dos professores ali conhecidos du-
rante os dois anos seguintes, hou-
ve um que nunca mais esqueceu, o 
“Engenheiro Aluíno Martins da Silva 
capitão-de-mar-e-guerra, que não 
gostava de ser Comandante. Em 
cinquenta minutos de aula, tínha-
mos quarenta de ‘histórias’ e dez de 
aprendizagem do Inglês Técnico”.
Essas histórias tinham a ver com os 
tempos em que esse professor, que 
Aniceto designa como “castiço”, 
navegava ao serviço da Armada. 
E, como era muito surdo, ia-se as-
segurando da atenção dos alunos, 

ENTREVISTA COM ANICETO GONÇALVES
A consciência tranquila de quem sabe ter cumprido
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perguntando-lhes, amiúde: “Você 
está a compreender?”.
Chegamos ao verão de 1965 e é a 
altura de escolher em que empresa 
de navegação iria ingressar. Ora o 
Aniceto Gonçalves lembrou-se da 
possibilidade de aliar o serviço mili-
tar e o trabalho com a oportunidade 
para rever um tio, de quem muito 
gostava por ser aquele que, em miú-
do o costumava levar a ver os jogos 
do Benfica no Estádio do Campo 
Grande, então também conhecido 
como “Estância de Madeiras», por 
ser esse o material de que se com-
punham as bancadas. Estando esse 
tio em Lourenço Marques, era na 
Colonial, que mais facilmente po-
deria cumprir essa vontade e viu-se 
assim perante a enormidade da casa 
das máquinas do paquete «Infante 
D. Henrique», então em carreira re-
gular que saía de Lisboa para escalar 
sucessivamente Las Palmas, Luanda, 
Lobito, Capetown, Lourenço Mar-
ques e Beira até regressar por ordem 
inversa de portos acostados no re-
gresso a Lisboa.
Dessa viagem destaca “a camara-
dagem existente entre todos os ele-
mentos da secção de Máquinas em 
que tenho de referir os nomes do 1º 
Maquinista, Manuel Torres Brás, e 
do 2º Maquinista António Marques 
Mendes, meu chefe de quarto.” E 
recorda outra razão de sobra para 
que tal experiência se lhe torne ines-
quecível: “foi uma viagem muito 
animada, pois tivemos a companhia 
da Tuna Académica da Universidade 
de Coimbra da qual tenho muitas 
recordações.”
Se tivesse sido três anos antes, o 
Aniceto Gonçalves teria encontrado 
Zeca Afonso como membro proe-
minente dessa Tuna, mas nesse ano 
já o cantor de «Grândola Vila Mo-
rena» estava radicado em Lourenço 
Marques, com a mulher e os filhos.
Foi, precisamente na capital de 
Moçambique, que o Aniceto cum-

priu o desejo de ver os familiares aí 
igualmente estabelecidos. Será que 
já poria no campo das hipóteses a 
possibilidade de também para li ir 
viver anos depois? Provavelmente 
não, porque outra experiência es-
tava a tentá-lo: depois de três anos 
na marinha mercante, queria viver 
a aventura da pesca do bacalhau. 
Aconteceu no arrastão «Santa Isa-
bel», onde enfrentou os rigores dos 
Oceanos Ártico e Atlântico entre as 
costas do Labrador da Noruega e da 
Islândia, entre 1968 e 1970.
A melhor recordação daí conservada 
aconteceu-lhe em 27 de novembro 

de 1969, quando recebe a notícia 
do nascimento da filha: “o radiote-
legrafista João Alvarrão transmitiu a 
notícia a toda a tripulação e foi uma 
grande festa em que me foi ofereci-
da uma réplica de um navio de pesca 
à linha, manufaturada a bordo pelo 
salgador António Salvadorinho.”
Nas semanas anteriores ele acompa-
nhara com muito interesse o traba-
lho laborioso do pescador sem ima-
ginar o que se estava a conjeturar 
para tal obra de arte: “Foi um facto 
extraordinário, dos mais importan-
tes da minha vida no mar”.
Passada a experiência do bacalhau,
o Aniceto teve de voltar a desem-
barcar para cumprir o 2º ciclo do 
serviço militar, o qual foi realizado 
no Alfeite.
Um dos colegas aí encontrados foi 
o Henrique Pontes Lopes, que lhe 
falou da boa experiência, que tivera 
em Moçambique ao serviço da So-
nap Marítima.
Tratou-se de uma sugestão bem 
acolhida pelo Aniceto, então com 
vinte sete anos, que logo se muda 
com a família para Lourenço Mar-
ques ao reencontro da cidade onde 
já tão boas recordações guardara. 
A Sonap matricula-o a bordo do 
«Verágua», um petroleiro de 30 mil 
toneladas, que carregava crude en-
tre o Golfo Pérsico e Moçambique. 
E paga-lhe o Curso Complementar 
em Lisboa, que é onde se encontra 
quando se dá o 25 de abril.
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O regresso a Moçambique dura 
pouco, porque logo surge a decisão 
do armador em vender o navio para 
a sucata. A viagem até Santander 
para deixar o navio no cemitério aí 
existente também marca o epílogo 
da sua passagem por África.
Inicia-se, logo de imediato, aque-
le que será o seu mais longo ciclo 
numa empresa de transportes ma-
rítimos, a Sacor Marítima. Embarca 
como Chefe de Máquinas no «An-
gol» em 27 de maio de 1975 e irá 
contribuir para muitas das novas 
metodologias organizativas da em-
presa, graças às que havia experi-
mentado na Sonap.
Será no «Cidla», em 1979, que vi-
verá o período de embarque mais 
difícil de quantos cumpriu. Logo a 
6 de julho parte o dedo médio da 
mão direita quando estava a reparar 
o inversor de marcha da Máquina 
Principal no cais de Shell  Haven no 
porto de Londres.
Três dias depois parte-se a corrente 
de distribuição da Máquina Prin-
cipal, quando o navio estava a 20 

milhas de Brest, em cujo porto se 
encontra uma importante base ae-
ronaval francesa, para junto da qual 
o navio foi rebocado, ficando a ser 
reparado num fundeadouro rigoro-
samente vigiado.
E, ainda antes de desembarcar para 
férias, lembra o resgate de um iate 
e de uma jangada pneumática sem 
tripulantes a sudoeste de Inglaterra, 
depois de uma tempestade que terá 
decerto vitimado quem nelas se en-
contrava.
Mas se essas recordações e as de 
muitas tempestades por que pas-
sou, mormente na Terra Nova en-
quanto andou no «Santa Isabel», 
são pouco gratas, já são totalmente 
diferentes as colhidas nas constru-
ções do «Galp Sines» e do «Galp 
Leixões» em Viana do Castelo. 
Quanto à diferença entre a tecnolo-
gia encontrada nos primeiros anos 
de embarque e as desses navios, 
destaca que estes já contavam com 
a «condução desatendida».
Quando se reformou em 1999 o 
que mais lhe deu gozo trazer con-
sigo foi a amizade com colegas a 
quem muito admirou: “recordo com 
saudade o meu grande amigo e co-
lega de curso, Engº António Ribeiro 
Pereira, recentemente falecido”. 
Mas, se muitos outros colegas me-
receriam o seu elogio, ele não quer 
deixar de realçar a estima, que sente 
pelo José António Nunes Marques.

Quero destacá-lo já que foi meu 2º 
Maquinista e promovi a Chefe de 
Máquinas na Sacor Marítima, pelas 
suas qualidades profissionais, pesso-
ais, humanas e solidárias.”
Em 4 de maio de 1999, quando de-
sembarcou em Leixões foi a ele que 
o Aniceto passou o testemunho no 
navio com o nome desse porto.
Não se pense, porém, que a reforma 
tenha implicado o adeus às armas! 
Se sempre mantivera uma ligação 
muito estreita ao Sindicato, o Ani-
ceto ainda mais a ele se ligou, in-
tegrando os Corpos Gerentes em 
sucessivos mandatos, condição que 
ainda mantém.
Graças ao seu profundo conhecimen-
to da Sacor Marítima, e dos navios 
petroleiros em particular, ele sempre 
tem constituído consultor privilegia-
do da Direção sempre que sobre tal 
área há que tomar posição. É, pois, 
com assumido orgulho que fala des-
sa colaboração: “julgo que cumpri a 
minha missão para com o SOEMMM, 
Sindicato centenário que me merece 
o máximo respeito. Foi o SOEMMM o 
patrono da minha vida profissional e 
por isso mesmo devo-lhe muita grati-
dão, em particular ao meu presidente, 
o Engº Rogério Pinto”.
Agora inquieta-o o futuro da Clas-
se, deixando aos nossos jovens co-
legas um apelo: “Olhem para o SO-
EMMM! O nosso Sindicato precisa 
de renovação!”
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A 
«Até então só tinha anda-
do em cacilheiros!», disse-
nos o Armando Batalha 
para explicar a apreensão 

com que encarou a sua primeira saída 
de Lisboa a bordo do «Quanza» num 
dia de temporal e em que se colocava 
a possibilidade de fechar a barra.
A frase não é propriamente exata, 
pois já tinha havido a viagem na 
«Sagres», entre Lisboa e Setúbal, 
quando, no ano anterior, tinha con-
cluído o 1º ciclo do serviço militar 
em Vila Franca de Xira. Mas, então, 
além do bom tempo, tudo se resu-
mira a uma sucessão de paródias, 
que a todos deixara bem dispostos. 
A situação era agora bem diferente: 
além de significar o verdadeiro início 
da carreira profissional na Marinha 
do Comércio, também era a separa-
ção da família, quando a cerimónia 
de casamento mal tinha terminado.
Adivinhando que as vagas do mar 
alto não o deixariam descansar, ele 
optou por o fazer enquanto não 
chegasse a hora de entrar de quar-
to. Mas, quando isso sucedeu, foi à 
vigia e deu com a serra de Sintra: 
afinal o navio continuava no Tejo in-
capaz de receber a bordo o piloto, 
que o conduziria até além do Bugio.
Foi, porém, consolo de pouca dura-
ção: não tardou a passar dias suces-
sivos sem aguentar comida no estô-
mago, tão intensos eram os rigores 
do mar bravo  e a falta de habitua-
ção aos odores intensos da Casa das 
Máquinas. 
Esses dias de navegação até ter o 
navio atracado no porto de Luanda 
foram uma espécie de terapia: nun-
ca mais enjoaria nos muitos embar-
ques que se seguiriam.
A viagem inaugural não ficaria na 
memória apenas pelo efeito intrín-

seco à sua própria novidade: no 2º 
Oficial Maquinista Manuel Campos 
Carreira encontrou um amigo a 
quem passou a admirar e que muito 
o influenciou na ética profissional 
que seria, doravante, a sua.
Recorda-nos, igualmente, o quão 
eram já vetustos os equipamentos, 
que asseguravam a propulsão do 
navio:
- Eram máquinas alternativas a va-
por de tripla expansão! 
Não fora, porém, fácil o percur-
so que o trouxera até ali: aos vinte 
cinco anos já ultrapassara muitas 
dificuldades para evitar a convoca-
tória para a Guerra Colonial, que se 
despoletara, quando mal iniciara a 
frequência do Instituto Industrial.
Olhando para trás, e fazendo o ba-
lanço de tudo quanto viveu entre-
tanto, sente-se-lhe um brilhozinho 
nos olhos, quando conclui:
- Tenho sido muito feliz. Mas também 
tenho contado com alguma sorte!
Nós que o ouvimos, na sua residên-
cia no Alto do Restelo, somos leva-

dos a acreditá-lo, tanto mais que os 
exemplos dessa felicidade e dessa 
pontinha de sorte surgirão eviden-
ciados noutros momentos da sua 
vida mais adiante.
Por agora fixemo-nos no referido 
Instituto Industrial onde um dia se 
viu provocado por um colega, so-
brinho de um Almirante, e a quem 
respondeu com a energia adequa-
da. Todavia, a contenda só termi-
nou em tribunal, onde não escapou 
a uma avultada indemnização para 
a época - dois mil e oitocentos es-
cudos! - nem a uma pena suspensa 
por dois anos.
Foi esta «mancha» no registo crimi-
nal, que quase o fez perder a ma-
trícula na Escola Náutica quando o 
Exército já não aceitava mais adia-
mentos baseados na continuidade 
dos estudos.
Felizmente que os procedimentos 
administrativos para a admissão 
não foram, no seu caso, levados 
tanto ao rigor quanto supostamen-
te deviam ser, razão porque se vira 
aceite na Escola ainda situada nas 
instalações da Rua do Arsenal. 
Dos dois anos ali passados recorda 
um professor em particular - Aníbal 
Martins Ramos -, que lecionava Má-
quinas Auxiliares. É que o Armando 
Batalha, que sempre se considerara 
um aluno mediano, logo ao primei-
ro teste viu-se classificado com 18 
valores, a melhor nota da turma. 
Razão para que nunca mais esque-
cesse esse docente, que quase pa-
recia dirigir a preleção de cada aula 
para si, mesmo quando o desiludiu 
com um 12 no teste seguinte.  
Não tardaria que o voltasse a encon-
trar num conhecido café de Louren-
ço Marques, quando ele estava ali 
de visita à família e demonstrando 

ENTREVISTA COM ARMANDO BATALHA
- A arte de aproveitar as oportunidades
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uma vez mais a velha máxima de ser 
muito pequeno este mundo em que 
vivemos.
O ciclo passado na Companhia Na-
cional de Navegação estava quase 
no fim, mas ainda viveu momentos 
de grande expetativa no último em-
barque aí verificado: vinha a bordo 
do «Índia» com mais de mil solda-
dos rendidos em Timor, quando a 
Guerra dos Seis Dias estava prestes 
a rebentar. Em pleno Mar Vermelho, 
depois da passagem por Áden pu-
nha-se a questão de saber se ainda 
conseguiriam atravessar o Canal do 
Suez antes do conflito se generalizar. 
Por sorte o navio ainda conseguiu 
integrar o derradeiro «comboio», 
que passou  para o Mediterrâneo na 
véspera dessa passagem ser encer-
rada pelas forças militares israelitas.
Em Lisboa tem, então, a felicidade 
de assistir ao nascimento do primeiro 
filho e é o desejo de acompanhar-
lhe os primeiros passos, que o leva 
a contactar a Companhia Portuguesa 
de Pescas para conciliar a profissão 
com estadias mais frequentes junto 
da família.
Nos anos seguintes está nos navios 
que pescam no Cabo Branco, pri-
meiro no «Alfama», que ele lembra 
como já sendo então um «chaço», e 
depois no «Alcaide». 
Em 1971, está num dos dois navios, 
que a empresa do Olho de Boi tinha 
no Atlântico Sul - o «Almourol» - 
quando vive o desafio mais compli-

cado de todo o seu tempo de mar. 
Após os dez meses de safra na costa 
da Namíbia, sempre tendo Moçâme-
des como porto de apoio, o navio 
regressa a Lisboa quando, em frente 
a Luanda, tem de pairar ao largo de-
vido à gripagem das almofadas das 
chumaceiras de impulso.  A avaria, 
morosa, só ficaria completamente 
resolvida depois de corrigida a posi-
ção do veio, que havia corrido. Mas 
o Armando Batalha conseguira aqui-
lo que qualquer Chefe de Máquinas 
procura evitar: pedir o reboque. 
- Mas estive trinta e tal horas sem ir 
ao beliche!
Meses antes vivera, igualmente, 
uma situação caricata a bordo do 
mesmo navio: quando estavam a 
entrar na doca flutuante do porto 
do Lobito um dos manobradores de 
válvulas desse equipamento portu-
ário enganou-se é começou a vê-lo 
afundar-se. O navio quase não tive-
ra tempo para se desamarrar e evi-
tar males maiores.
- Essa doca ainda lá está afundada  
na baía do Lobito!
Aproximava-se então uma barreira 
etária, que hoje pouco dirá aos mais 
novos, mas então constituía uma es-
pécie de fronteira entre sair do mar 
ou ter de prosseguir os embarques 
até á reforma: os 35 anos. Ademais 
a família ampliara-se com o nasci-
mento do filho mais novo.
Durante quase dois anos vai para 
o estaleiro da Argibay, contratado 
como ship manager pelo sucateiro 
Humberto Cordeiro, que o incumbe 
de repor em condições de navegar 
um pequeno navio cargueiro, que 
seria depois vendido com significa-
tivas mais valias. Tratava-se do pre-
cursor de um conhecido armador 
que, efemeramente, nos anos 90, 
chegou a ter a maior frota da Ma-
rinha Mercante portuguesa à conta 
desse tipo de estratégia, obviamen-
te condenada a fracassar.
Seguir-se-á o ciclo mais longo do seu 

percurso profissional, quando entrou 
para a Comissão Reguladora do Co-
mércio do Bacalhau (CRCB) em 1 de 
abril de 1974, situada onde fica hoje 
o Museu do Oriente.
Se a extinção do organismo ainda 
lhe suscita alguns receios, a pronta 
admissão nas Companhias Reuni-
das dos Congelados do Bacalhau 
(CRCB, S.A.), que substituiu o ante-
rior, garantiu-lhe a estabilidade de 
que carecia para se dedicar à família 
e ao acompanhamento da Aldeia do 
Sobreiro criada pelo sogro, o conhe-
cido ceramista José Franco, por cuja 
gestão e administração se foi pro-
gressivamente responsabilizando.
Em 1978 regressou à Escola Náuti-
ca, então já em Paço d’Arcos, para 
se diplomar com o Curso Comple-
mentar. E, quando as saudades dos 
tempos de mar o atiçaram ainda 
foi fazer umas viagens como Chefe 
do «Gil Eanes», navio-hospital cuja 
propriedade tinha pertencido ao 
Grémio dos Armadores da Pesca do 
Bacalhau e por extinção deste pas-
sou para a CRCB.
Nos anos oitenta passou a perten-
cer durante alguns mandatos aos 
Corpos Gerentes do Sindicato, sen-
do determinante a sua colaboração 
quando estava em equação o futuro 
da empresa. 
Aos 55 anos reformou-se, graças 
ao que considerou um conjunto de 
circunstâncias muito favoráveis, pas-
sando a dedicar-se exclusivamente 
ao negócio familiar. Hoje divide o 
tempo entre a Ericeira, Lisboa e a 
Aldeia do Sobreiro, onde, vinte anos 
passados, tenta perenizar a mestria 
artística da obra do sogro, entretan-
to falecido.
Instado a deixar uma mensagem aos 
nossos colegas mais novos é lapidar:
- Não deixem fugir as oportunidades 
e aproveitem-nas bem! 
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O 
nosso encontro com o 
Eng.º António Maga-
lhães de Menezes es-
tava aprazado para as 

instalações da Navalrocha, - que ele 
dirigiu desde 2000 até recentemen-
te, mantendo-se atualmente a dar 
apoio aos colegas a quem passou o 
testemunho - e a conversa prolon-
gou-se por um bom par de horas, 
já que todo o seu percurso biográfi-
co foi extremamente rico e variado. 
Ademais, ele facilitou-nos bastante 
a intenção de entrevista-lo já que, 
de véspera, nos enviara as respos-
tas escritas a muito do que dele 
pretendíamos saber. Daí que este 
texto seja muito mais a citação de 
quanto ele nos fez chegar do que o 
resultado dessa conversa, que ser-
viu para melhor esclarecer alguns 
dos seus aspetos particulares.
Tínhamos decidido encetar as con-
versas com os quatro colegas ho-
menageados este ano pelos seus 
50 anos de ligação ao SOEMMM 
com uma pergunta habitualmente 

utilizada pelo jornalista Aurélio Go-
mes nas excelentes entrevistas, que 
costuma fazer a diversos convida-
dos na programação do Canal Q às 
sextas-feiras: “Se tivesse de fazer o 
filme da sua vida por que cena co-
meçaria?”
O que pretendíamos saber era se 
teria início na  infância, quando 
ainda não imaginava ir para o mar 
ou se abriríamos o primeiro plano 
com ele já na condição de Oficial 
da Marinha Mercante. E, ao con-
trário dos outros três homenagea-
dos deste ano, o António Meneses 
sentiu cedo a sua vocação: “desde 
miúdo, que me lembre, sempre dis-
se ao meu Pai que gostaria de ser 
Engenheiro e Oficial de Marinha. 
Como fui criado em Sarilhos Gran-
des à beira-mar, ou seja à beira-rio, 
aos 6 anos já velejava com o meu 
Pai numa canoa muito pesada, 
começando aí a minha admiração 
pelo mar/rio.”
Podemos, assim, conjeturar como 
seria essa cena inicial: um peque-
no veleiro a aventurar-se onde mais 
tarde surgiria a Ponte Vasco da 
Gama e um miúdo a acompanhar 
o pai que o incita a atirar-se para 
a água e ali mostrar em como é 
capaz de nadar. Uma lição de vida 
que ficaria para o futuro: ousar 
vencer desafios, mesmo quando 
eles pareceriam bastante difíceis.
Se a infância é passada na margem 
sul do rio, não fora aí que nascera: 
“O local onde nasci foi na Marinha 
Grande, de onde saí com pouco 
mais de 6 meses, segundo me disse 
a minha Mãe. Vim  para Lisboa e fui 
criado na rua da Atalaia, em pleno 
Bairro Alto, até aos 5 anos, depois 
fui viver para Sarilhos Grandes terra 
de nascimento do meu Pai, que es-

tava muito ligado ao comércio dos 
automóveis. Neste tempo fui envol-
vido com a maquinaria pesada das 
ceifeiras debulhadoras (6 unidades 
completas, pertença do meu tio 
avô) assistindo durante as férias à 
manutenção dos grandes tratores 
Caterpillar e daquela maquinaria 
toda. Fazia muitas perguntas aos 
mecânicos e queria saber tudo so-
bre aqueles motores. Não me es-
quece uma pergunta muito curiosa: 
o que eram e para que serviam as 
bombas injetoras.”
Entre esse descobrir mundo, ainda 
a uma escala reduzida, e o futuro, 
que o levaria a outros continentes, 
há todo o percurso escolar até ao 
momento da entrada na Escola 
Náutica: 
“Quando fiz 10 anos entrei para 
a Machado de Castro, onde fiz” - 
entre 1955 e 1960 - “o Curso In-
dustrial de Serralheiro estudando 
durante o dia. Depois passei a ser 
trabalhador-estudante, tirei a Sec-
ção Preparatória à noite, trabalhan-
do como desenhador na Sorefame. 
Quando fiz os 18 anos acabei a 
Secção Preparatória e estava a pre-
parar-me para fazer a admissão ao 
ISEL, quando abriram as admissões 
à Escola Náutica, onde acabei por 
ingressar, desistindo depois do Ins-
tituto.”
Corria, então, o ano de 1963 e a 
opção académica significou o des-
pedimento na Sorefame: existia, 
então, uma política interna de con-
siderar incompatível a frequência 
de um curso superior com a vida 
laboral na empresa.
Tal como aconteceu com sucessivas 
gerações, que se matricularam na 
Escola Náutica até 1974, havia uma 
outra razão de peso para enveredar 

ENTREVISTA COM ANTóNIO MENEzES
“Voltaria a fazer tudo como fiz”
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por tal opção: “A grande decisão 
também passou pelo que se passa-
va com a guerra no Ultramar onde 
facilmente iríamos para a guerra. A 
vida na Marinha era mais promis-
sora e optei sem pestanejar pela 
Escola Náutica.”
Entrar nela, então sedeada na Rua 
do Arsenal não envolvia apenas a 
inscrição e a inspeção médica. Era 
obrigatória a aprovação nas provas 
de admissão: “no exame de oficina 
ao limar o cubo para encaixar no 
quadrado de chapa de ± 3 mm, fiz 
o meu em tempo recorde e ainda 
ajudei alguns colegas a fazer o de-
les. “
Foi, pois, com um sentimento de 
grande felicidade, que compareceu 
ao primeiro dia de aulas. Nos dois 
anos que se seguiriam encontrou 
alguns docentes, que recorda por 
razões distintas: Aluíno, que to-
dos referem como sendo um caso 
muito peculiar, o Engº Aquino com 
quem viria a descobrir ter paren-
tesco distante (“que rodava mes-
mo a 60 hz”) e o Engº Saldanha da 
Cruz,empreiteiro na Lisnave, onde 
se encarregava da área da proteção 
catódica.
A primeira viagem a bordo de um 
navio foi suficientemente desagra-
dável para o fazer ponderar se se-
ria esse o futuro pretendido: muito 
embora a inscrição na CNN tivesse 
por objetivo embarcar no «India» 
ou no «Timor», de forma a satisfa-
zer a vontade de conhecer o Extre-
mo Oriente, os navios ainda esta-
vam longe de Lisboa e pediram-lhe 
para suprir a falta de um 2º Oficial 
Maquinista a bordo do «Moçambi-
que»: “imaginem só como 2º, eu 
que nem praticante ainda sequer 
tinha sido.” 
Tantos anos passados ainda mani-
festa mágoa pela forma como foi 
tratado pelos colegas aí encontra-
dos. Em vez de mentores revelaram 
uma postura ética, que desmerece 

à que reivindicamos como Classe 
profissional.
Felizmente, o embarque, como 3º, 
no «Timor», em setembro de 1965, 
iria cicatrizar as feridas, que a cur-
ta passagem pelo «Moçambique» 
abrira. Com a curiosidade de nunca 
ter chegado a ser Praticante, pois 
os embarques posteriores no «An-
gola», no «Rovuma» ou no seu re-
gresso ao «Moçambique» sempre 
foram de 2º.
Uma das singularidades detetadas 
nestas entrevistas é a dos colegas 
desta geração encararem a pres-
tação do 2º ciclo do serviço militar 
como forma de ponderarem se se-
ria altura de mudar de ares e op-
tarem por outros armadores. Assim 
sucedeu com o António Menezes, 
que mudou logo de imediato para 
a Companhia Portuguesa de Pes-
cas, onde lhe garantiram o cargo 
de chefe do «Algenib», um dos na-
vios envolvidos nas safras do Cabo 
Branco.
Foi já a bordo do «Transfrio», que 
perfez - em 1970 - o tempo neces-
sário para tirar a carta de 2º e poder 
frequentar o Curso Complementar 
da Escola Náutica, já na expectativa 
de encontrar emprego em terra. 

Desse momento de viragem na car-
reira profissional fica um saldo muito 
positivo: “A melhor recordação que 
guardo dos anos em que estive no 
mar foi a amizade das companhas do 
navio de pesca (ALGENIB ) onde fui 
chefe durante quase um ano. Quan-
do desembarquei para ir de Segundo 
para o TRANSFRIO, vi amigos a des-
pedirem-se com lágrimas nos olhos.” 
Fora como Chefe no mesmo «Alge-
nib», que vivera a mais desafiante 
experiência técnica a bordo de um 
navio:  tinha 23 anos e regressa-
va a Lisboa quando “ao largo das 
Canárias, gripou a chumaceira de 
apoio do veio intermédio. O pânico 
foi geral! Naquele tempo os porões 
não eram frigoríficos, trabalhavam 
só com o gelo que era embarcado 
em Lisboa. O capitão queria pedir 
reboque e arribar a Las Palmas, mas 
eu e o Segundo (que era um Moto-
rista) inventámos um estratagema 
para refrigerar e lubrificar a chu-
maceira. Não parámos o navio e só 
reduzimos a marcha meia dúzia de 
horas. O capitão ainda me criticou 
e na companhia nem ligaram! Era a 
Companhia Portuguesa de Pesca e, 
nela, a manutenção dos navios era 
muito fraquinha.”



PESSOAS/RECORDANDO

22 Janeiro/Junho 2015 - N.º 259 • Ano 44 Revista Técnica de Engenharia

Entre essa saída do mar e o regresso 
à Escola Náutica ainda decorreriam 
cinco anos, já que as responsabilida-
des familiares exigiam que garantis-
se rendimentos mediante os sucessi-
vos vínculos, que estabeleceu até se 
fixar na Lisnave: 
“Quando desembarquei fui para 
a Autoindustrial trabalhar com os 
motores Perkins, na função técnico-
comercial.”
Quem lhe deu mais trabalho nessa 
fase foram os taxistas, que reclama-
vam sucessivas avarias nos motores 
das suas viaturas: “curiosamente 
eram os injetores que rodavam mi-
lhares de quilómetros sem serem 
limpos. Não escapava um, pois a fi-
losofia era que que aquilo com mais 
carvão é que andava.”
Logo passou para outras empresas 
de referência: “entrei para a Socie-
dade Atlas Copco de Portugal como 
assistente de marketing após venda 
na área dos compressores fixos in-
dustriais, ferramentas pneumáticas, 
tratamento de superfícies, decapa-
gem e pintura e automação pneu-
mática. Fiz na altura vários cursos 
técnicos de marketing relacionados 
com assistência após venda.
Depois fui convidado com assistente 
de vendas para a Firma Guedes & 
Almeida (GUEDAL) para a divisão de 
compressores (muito nossos conhe-
cidos no mar!) Broomwade.”
Três anos volvidos sobre a decisão de 
trabalhar em terra chega a entrada 
na empresa onde mais se destacou: 
“Em Abril de 1973, por anúncio no 
‘Expresso’, candidatei-me para a Lis-
nave Margueira para a Direção Co-
mercial, começando como adjunto 
de Shipmanager na Direção das Re-
parações durante dois anos.
Nesta função seguimos toda a re-
paração desde a sua identificação, 
passando pela descrição do traba-
lho executado, da proa à ré, e da 
quilha à ponte, até à sua fatura-
ção.”

Dificilmente se encontraria outra 
atividade onde se pudesse “conhe-
cer o navio na sua totalidade, es-
pecialmente na mecânica, veios e 
hélices, lemes, motores, geradores, 
válvulas, motores elétricos, instru-
mentação, tubos, caldeiras, eletrici-
dade, caldeiraria,  casco e superes-
truturas, etc.”
Cumpridos os dois anos canóni-
cos na função, o António Menezes 
passou para a Direção Comercial 
como Estimator, ou seja Orçamen-
tista. Estava-se em 1975, quando 
a empresa conhecia grandes movi-
mentações laborais, mas os quadros 
técnicos procuravam manter-lhe a 
viabilidade, que a própria conjuntu-
ra internacional tendia a dificultar. 
Foi um período em que o António 
Menezes andou frequentemente a 
fazer e desfazer a mala de viagem: 
“esta função obriga a viajar bastante 
para inspecionar os navios a fim de 
orçamentar as reparações especifica-
das pelo Armador, ou mediante uma 
descrição técnica existente, ou então 
a criá-la consoante a inspeção feita.”

Mas os voos para o estrangeiro não 
se limitavam a ter novos negócios 
em expectativa: “Como formação a 
Lisnave mandou-me para o estran-
geiro para fazer um curso Técnico-
Comercial para novos mercados, 
ampliando a minha área de vendas 
para os Países Árabes e os mercados 
do Leste europeu.”
Essa formação ser-lhe-ia útil, quan-
do em 1984, a Lisnave incumbiu-o 
de se radicar temporariamente na 
Arábia Saudita para, enquanto Di-
retor Comercial, responsabilizar-se 
por uma empreitada conjunta com 
a Bouygues na Arábia Saudita: a 
construção de um hospital em ple-
no deserto.
“O trabalho era mecânico, tubos, 
caldeiraria e todo o AVAC. Foi um 
ano passado no inferno, as tempe-
raturas à sombra chegaram aos 54º 
Centígrados, e uma humidade rela-
tiva próximo do 0 %”.
Regressado à Lisnave, a empresa 
vivia momentos difíceis com o pa-
gamento de vencimentos a sofre-
rem atrasos inaceitáveis. Valeu-lhe 
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na altura o nosso colega Júlio Bar-
bosa dos Santos, que o convidou a 
ingressar na Dubai Dry Docks como 
Project Manager, com responsabili-
dades por tudo quanto tivesse a ver 
com Orçamentos, Planeamentos, 
Reparações e Faturação.
Foram cinco anos gratos até por-
que a família o acompanhou, tendo 
como regalia importante o paga-
mento dos encargos com a educa-
ção dos filhos.
“Aqui tive a oportunidade de desen-
volver o conhecimento na reparação 
das plataformas de perfuração pe-
trolífera e apoio ao offshore, tendo 
sido também Project Manager da 
Armada Americana (6ª Esquadra) 
nas duas guerras do Golfo.”
Mas Portugal tem encantos, que ne-
nhum outro país possui e, em 1991, 

está de regresso à Lisnave para, su-
cessivamente, exercer funções de 
Sales Manager e de Project Mana-
ger.
Na viragem do Milénio viveu uma 
curta, mas inesquecível experiência 
em Dakar em cujo estaleiro ficou in-
cumbido de instalar o software  de 
Project Management desenvolvido 
na Lisnave.
Desde então, já na condição de pré-
reforma, ou mesmo de reformado, 
não tem deixado de contribuir para 
a atividade do antigo estaleiro da 
Lisnave na Rocha de Conde de Óbi-
dos, o que explica o facto de para 
ali nos ter convidado a encontra-lo.
De todos os engenheiros com quem 
trabalhou destaca como mais me-
moráveis o Engº Júlio Mourato e o 
citado Engº Júlio Barbosa dos San-

tos, que foram seus superiores hie-
rárquicos respetivamente na Lisnave 
e no Dubai.
Como epílogo para a sua biografia 
ouvimo-lo dizer com orgulho: “pos-
so dizer que me senti realizado e 
voltaria a fazer tudo como fiz.”
Mas, já com o genérico a passar, o 
filme sobre a vida de António Mene-
zes ainda conteria uma informação 
adicional: como representante do 
SOEMMM chegou a ser delegado 
sindical na Lisnave em 1975 e con-
tribuíra, com mais alguns colegas, 
para a publicação de um Dicionário 
Técnico Inglês-Português e Portu-
guês-Inglês, que o Centro Cultural 
publicou na forma de livro e o «Pro-
pulsor» andou a reapresentar em 
números sucessivos da sua edição 
bimensal.
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O 
seu irmão não estaria 
interessado em ir para a 
Marinha Mercante?”
Terão sido essas pala-

vras, ou outras semelhantes, pro-
feridas por um vizinho da irmã de 
António Almeida Fernandes a terem 
um efeito determinante no que se-
ria o seu futuro. 
Na altura acabara o curso secundá-
rio em Coimbra, donde é natural, e 
não decidira ainda o que se segui-
ria, até porque a Guerra Colonial, 
apenas começada dois anos antes, 
constituía uma forma de assombra-
ção só verdadeiramente valorizada 
por quem por ela passou.
Esse vizinho, de que acima falámos, 
trabalhava nos serviços administra-
tivos da Escola Náutica e viu nos jo-
vens, cujos processos iam passando 
pelos seus olhos, exemplos óbvios 
da solução, que a irmã do jovem 
António, naturalmente preocupada 
com a sua sorte, procurava.
Eis, pois, esse jovem, que do mar só 
tinha as sensações estivais propor-
cionadas pelas férias passadas na 
praia da Figueira da Foz, a instalar-
se em Alfama, aproveitando a soli-

dariedade fraterna daquela que, por 
ser bastante mais velha, quase era 
mais uma mãe do que uma irmã.
Todo o processo por que passou 
para iniciar o primeiro dia de aulas 
- a inscrição, a inspeção - constituía 
uma permanente novidade, já que 
António a ninguém conhecia de an-
temão. Nem colegas, nem professo-
res. 
Passados mais de cinquenta anos re-
lembra alguns dos que davam aulas 
aos jovens candidatos a uma carrei-
ra nos navios da Marinha do Comér-
cio: o Aluíno, também referenciado 
noutras entrevistas de colegas da al-
tura, e que ele qualifica de um “tra-
tado”. Ou esse Aquino, que dava 
Eletrotecnia e sabia imenso, quer da 
matéria que dava, quer da forma de 
a tornar apelativa aos alunos, não 
dando a importância então vigente 
aos exames.
Um episódio curioso dos primeiros 
dias de aulas aconteceu quando 
Peixoto Lima, professor de inglês, 
começou por pedir que lhe lessem 
um texto nessa língua. O primeiro a 
sujeitar-se a tal prova foi o Vítor Ra-
mos (mais conhecido como o “Vitor 

Careca”), que viu-se em palpos de 
aranha para corresponder ao desa-
fio. O António foi o segundo e não 
conseguiu fazer melhor. 
Na época, quem vinha da Escola In-
dustrial pouco contacto tinha tido 
com o Inglês, como se viu com as 
tentativas de todos os alunos da tur-
ma em lerem o texto, só três conse-
guindo fazê-lo a preceito.
O tempo passa-se num ápice e ei-lo 
em Vila Franca a cumprir o primeiro 
ciclo do serviço militar nas férias do 
primeiro para o segundo ano. 
Dessas semanas lembra um episó-
dio burlesco: numa noite de folga 
em que, com alguns colegas, demo-
rou mais tempo na folia, depararam 
já com os portões fechados. Ei-los 
obrigados a colocarem-se às cavali-
tas uns dos outros para saltarem o 
muro e regressarem às camaratas.
Surge, então, a oportunidade para 
facilitar os encargos com os estu-
dos: a exemplo de outros colegas, 
António vai à Companhia Nacional 
de Navegação solicitar um subsídio, 
que lhe é atribuído com a obrigação 
de vir a embarcar num dos seus na-
vios, quando concluísse o curso. E 

ENTREVISTA COM ALMEIDA FERNANDES
Houve mar e mar, houve ir e voltar…
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assim foi: no verão de 1965, ei-lo a 
figurar no rol de tripulação do navio 
«Beira» para as viagens de três me-
ses e meio, que ligavam o continen-
te aos principais portos de Angola e 
Moçambique.
Foi uma época feliz como resulta do 
que agora nos confessa:
“O ‘Beira’ foi dos navios mais boni-
tos que conheci!”. E recorda quão 
belos lhe pareciam os camarotes e 
os salões, sempre agradabilíssimos 
graças a um sistema de ar condicio-
nado particularmente eficiente.
“Era um jardim autêntico!”, conclui 
definitivo.
O primeiro contacto com o mar alto 
começou, porém, por não ser fácil: 
na curta viagem entre Lisboa e Lei-
xões o estômago dá-lhe voltas e não 
lhe dá sossego. Mas foi uma espé-
cie de vacina: “Desde então nunca 
mais enjoei!” Nem mesmo, quando 
muitos anos depois, enfrentou ma-
res revoltos a bordo do «Sameiro» e 
do «São Mamede», comprometidos 
em viagens mais exigentes do que 
teriam sido, a priori destinados.
Entre os colegas com quem, então, 
partilhou a primeira experiência 
marítima contavam-se o Banho dos 
Santos e o Caravela.
De súbito tem de desembarcar para 
regressar a Coimbra, onde o pai 
adoecera com gravidade. Interrom-
pe-se-lhe a experiência de navegan-
te e fica semanas a acompanhá-lo 
até ocorrer o infeliz desenlace: ven-
cido pela leucemia, o doente acaba 
por falecer.
Quando supera a dor e está pronto 
para regressar ao mar descobre-se 
perante uma séria ameaça: a esta-
dia em terra prolongara-se tempo 
demais e arriscava-se a não cumprir 
a regra ditada pelas autoridades mi-
litares: só escaparia ao alistamento 
para a Guerra Colonial se, nos três 
anos, subsequentes ao início do 
primeiro embarque, passasse dois 
deles fora de Lisboa. Por isso, per-

manecer na CNN, poderia não lhe 
garantir o cumprimento desse pres-
suposto. Explica-se, assim, a mudan-
ça para a Soponata, onde as longas 
viagens para o Golfo Pérsico seriam 
de molde a garantir-lhe a satisfação 
do objetivo.
Assim consegue com os dez meses 
que cumprirá, de imediato no «Ge-
rês».
Logo na primeira viagem o navio, 
mal tinha chegado à vista do Medi-
terrâneo, teve grave avaria, com a 
gripagem da chumaceira de impul-
so. Viu-se assim em Cádiz, em cujo 
estaleiro, o navio seria reparado.
Sendo o «Gerês» um navio a tur-
binas e o «Beira» a motor diesel, e 
olhando para todos os navios que se 
lhes seguiriam, uns de um tipo e os 
demais do outro, perguntamos-lhe 
se tivera alguma preferência pessoal.
A resposta é ambivalente: se apre-
ciava bem mais fazer manobras nos 
navios a vapor, eles tinham o senão 
de serem bastante mais quentes nas 

casas das máquinas. E não pode 
deixar de recordar o fascínio cau-
sado pela instalação do «Ortins de 
Bettencourt», um petroleiro de con-
ceção arrojada, em que a máquina 
principal estava completamente 
envolvida pela canópia. Da primei-
ra vez, que ali embarcou, estranhou 
não ver os balanceiros ou as válvulas 
de evacuação, perguntando-se bre-
vemente onde estaria o motor, até 
compreender a originalidade da-
quele projeto. Também não poupa 
nos adjetivos  a esse navio, que evo-
ca com genuína admiração.
Passará mais de um quarto de século 
em sucessivos embarques e desem-
barques na empresa então sedeada 
no Poço do Bispo até se reformar em 
1992, quando ela já estava a passar 
para capitais estrangeiros. Pelo meio 
algumas dificuldades, que o tempo 
relativizou, mas stressantes quando 
ocorreram: como aquela vez, em 
1967 em que, saído do Pérsico, o 
«Gerês» já não conseguiu transitar 
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para o Mediterrâneo devido à Guer-
ra dos Seis Dias e tiveram de reduzir 
velocidade e ansiar por que as ban-
cas calculadas para chegar a porto 
nacional dessem pelo menos até Mo-
çambique, onde seria possível o rea-
bastecimento. Ou, quando, a bordo 
do «Montemuro», tendo o Luís Filipe 
como Chefe, passaram pelo susto 
de um tremendo estrondo no cárter 
da máquina principal com a metade 
de uma chumaceira a incidir violen-
tamente numa das portas de visita. 
Estavam em pleno Mar Vermelho, 
com as temperaturas aí habituais, 
e o esforço envolvido na reparação 
levou-o a passar dois dias seguidos 
sem ir à cama.
As dificuldades encontradas, nem 
sempre eram decorrentes de avarias 
técnicas. Às vezes também os tripu-
lantes eram motivo de preocupação, 
como lhe aconteceu no «Cercal», 
quando um torneiro e um serralhei-
ro, que partilhavam o mesmo cama-
rote, andaram de candeias às avessas 
e ele teve de servir de mediador no 
conflito.
Mas de que valem hoje essas dificul-
dades, quando se teve a oportuni-
dade para conviver e aprender com 
Chefes como o Sardo, o Luís Filipe 
ou o Orlando por quem manifesta 
veneração?

Depois de se afastar das graças do 
mar não pensou em envolver-se num 
qualquer outro projeto profissio-
nal, mas pressionado pelo Godinho 
- hoje empresário da «TecnoGod» 
- ainda esteve quatro meses na Ma-
nutenção dos equipamentos da Expo 
em 1998, experiência enriquecedora 
por múltiplas razões.
Hoje olhando para o passado, recor-
da-o com prazer, mas não propria-
mente com saudade. Como dizia a 

fórmula publicitária, criada por Ale-
xandre O’Neill,  “Há mar e mar, há 
ir e voltar”. E o António Almeida 
Fernandes foi e voltou. E nunca mais 
quis tornar a ir…
Cumpridos cinquenta anos de sindi-
calização manifesta admiração por 
todos quantos construíram a nossa 
organização centenária e deseja que 
ela prossiga a sua missão por ainda 
muitos e bons anos...

CREATED TO MEET
INDUSTRY CHALLENGES
CREATED TO MEET
INDUSTRY CHALLENGES

Este conjunto de quatro entrevistas foi conduzido 
por Rogério Pinto e Jorge Rocha
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1. Introdução

O que aconteceu?
Ao entrar no porto, o Chefe de Máquinas percebeu que 
a velocidade do navio era superior ao habitual e que não 
correspondia às definições do avanço do hélice. O siste-
ma de emergência foi accionado, mas o hélice de estibor-
do manteve a propulsão em toda a força vante. A âncora 
de estibordo foi deixada cair por acção do Comandante 
que da Ponte de Comando, orientava a governabilidade 
do navio, causando o desvio do rumo da embarcação. 
Posteriormente, o navio abalrruou o cais com gravidade. 
O choque do impacto resultou num apagão e perda de 
propulsão.

Por que é que aconteceu?
O hélice de estibordo não conseguiu inverter o passo. O 
comandante optou por accionar o sistema de emergên-
cia e não parar o motor de estibordo. O êmbolo do servo-
motor prendeu no interior do cilindro. Posteriormente foi 
identificada a presença de água e partículas de corrosão 
no sistema de comando hidráulico de controlo do passo 
variável, devido a fractura por fadiga de um dos compo-
nentes do servomotor. 

O que podemos aprender?
Sabendo dos vários tipos de carga variável a que os sis-
temas de hélice de passo controlável, estão sujeitos, é 
imprescindível a realização de inspecções regulares ao 
estado de conservação do equipamento, com verificação 
de apertos e testes periódicos aos vários comandos de 
controlo do passo do hélice para confirmar o seu estado.

2. Objectivos
Os navios mais modernos estão a ser equipados cada vez 
mais com hélices de passo variável.
Estes sistemas apresentam vantagens e desvantagens so-
bre os de passo fixo.
Quanto às vantagens, a máquina principal é poupada em 
manobras e os sistemas de ar de aviamento, igualmente. 
A máquina principal mantém-se em contínuo funciona-
mento durante as manobras, sendo-lhe apenas exigida 
mais ou menos potencia.

Porem, os sistemas propulsores de passo variável podem 
ter mais avarias e a sua manutenção é de longe mais cara.
Manobrar o navio autonomamente a partir da ponte de 
comando é uma vantagem acrescida para os sistemas de 
passo variável.
Este trabalho tem por objectivo fazer uma análise criti-
ca e fundamentada sobre os tipos de forças que actuam 
nestes sistemas propulsores, sobre a sua manutenção, e 
sobre as suas vantagens e desvantagens, relativamente 
aos hélices de passo fixo.

3. Fadiga

3.1. O que é fadiga dos materiais
A literatura especializada tem mostrado que, de entre as 
distintas causas de falha de componentes mecânicos, a 
mais comum é devida à fadiga do material. Do número 
total de falhas, as provocadas por fadiga perfazem de 
50% a 90%, sendo na maioria das vezes falhas que ocor-
rem de forma inesperada, repentinamente, portanto de 
forma bastante perigosa.
Designa-se por fadiga o fenómeno da rotura progressi-
va de materiais sujeitos a ciclos repetidos de tensão ou 
deformação. A fadiga é uma redução gradual da capaci-
dade de carga do componente, consequência do avanço 
quase infinitesimal das fissuras que se formam no seu 
interior. Este crescimento ocorre para cada flutuação do 
estado de tensões. As cargas variáveis, sejam cíclicas ou 

FACTORES QUE INFLUENCIAM 
O TEMPO DE VIDA ÚTIL DOS HÉLICES 
DE PASSO VARIÁVEL

Figura 1 - Hélice de passo variável
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não, fazem com que, pelo menos em alguns pontos, te-
nhamos deformações plásticas também variáveis com o 
tempo. Estas deformações levam o material a uma dete-
rioração progressiva, dando origem à fenda, a qual cresce 
até atingir um tamanho crítico, suficiente para a ruptura 
final, em geral brusca, apresentando características ma-
croscópicas de uma fractura frágil. 
A grande maioria das estruturas de engenharia está su-
jeita a cargas que são de um modo geral variáveis no 
tempo. Uma falha por fadiga ocorre dentro de uma gama 
bastante ampla de ciclos de carga, desde valores da or-
dem de 10 ciclos até mais de 107, 108 ciclos. É lógico que 
o número de ciclos a que o componente resiste depende 
do nível da solicitação, pois com uma maior carga dinâ-
mica temos uma vida mais reduzida, quando comparada 
com uma situação onde a solicitação cíclica é menor, o 
que leva a uma maior vida.
Uma falha por fadiga ocorre nas mais diferentes situa-
ções, com o número de ciclos que a estrutura deve resistir 
variando em uma ampla faixa. Este tempo de vida deve 
assegurar uma operação segura, sem falhas, o que impli-
ca que as eventuais fendas que se tenham formado no 
material não comprometam a operação do equipamento.
Em componentes estruturais formados por materiais 
isentos de defeitos, no caso de existirem pontos com 
elevados níveis de tensões triaxiais, ir-se-á desenvolver o 
processo de nucleação de fendas por fadiga, que pode 
levar à falha. Para que o processo de nucleação tenha 
início é necessário (pelo menos para os materiais dúcteis) 
que ocorram deformações plásticas, quer sejam estas ge-
neralizadas, quer sejam confinadas a uma pequena parte 
do material. Nas estruturas e máquinas bem projectadas, 
as tensões nominais devidas ao carregamento externo 
ficam dentro do regime elástico. No entanto, quer de-
vido a descontinuidades geométricas, descontinuidades 
metalúrgicas ou ainda devido a sobrecargas quando em 
operação, o material não estará necessariamente a res-

ponder como um todo, de uma forma elástica. Assim, 
uma análise plástica no estudo de fadiga torna-se neces-
sária, ao menos para regiões do material próximas dos 
pontos onde temos concentração de tensão, pois nestes 
desenvolve-se uma plastificação localizada, com o res-
tante material a ter ainda uma resposta elástica. Nestes 
pontos com escoamento é que se inicia o processo de 
nucleação das fendas por fadiga.

Em alguns casos, a fenda que leva à falha, não passa pelo 
período de nucleação, pois a peça possui fendas previa-
mente existentes, na forma de defeitos oriundos do pro-
cesso de fabricação, ou mesmo pelo uso do equipamen-
to. Estes defeitos podem ser, por exemplo, provenientes 
do processo fabricação, como soldadura, fundição, forja, 
rectificação, ou devidos a um tratamento térmico ina-
dequado, muito severo, ou ainda devido um ataque do 
meio ambiente agressivo, que leva a uma corrosão na 
superfície do material.
Na generalidade das situações, as três fases e a aparência 
macroscópica da superfície de fratura por fadiga estão 
mostradas na Figura 1, representando a fratura de um 
eixo ensaiado em flexão rotativa (R = -1), com baixa ten-
são média.
Macroscopicamente podem ser observadas na superfície 
de fractura duas regiões distintas. A primeira de apa-
rência lisa, onde estão contidas as fases de nucleação e 
propagação, tem um aspecto de fractura do tipo frágil, 
sem sinais de deformação plástica. Apesar da deforma-
ção plástica não ocorrer a nível macroscópico ela pode 
ser observada microscopicamente com a formação de 
estrias, ilustrada na Figura 1. A segunda região que tem 
uma aparência grosseira e corresponde à fractura final 
da peça, quando a seção transversal já não é capaz de 
suportar a tensão aplicada. A falha final é normalmente 
do tipo frágil.

Figura 2 - Fases e aspecto macroscópico da superfície 
de fractura por fadiga

Figura 3 – Análise de Fadiga num hélice
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A resistência à fadiga do componente deve ser analisada 
de forma diferente para o período de nucleação da fenda 
e para o período de propagação, pois os fenómenos en-
volvidos são distintos. Em muitos casos, principalmente 
em componentes de grandes dimensões, o material não 
pode ser considerado homogéneo, pois existem sempre 
defeitos oriundos do processo de fabricação. Nestes ca-
sos, a vida de fadiga depende só da resistência à propaga-
ção dos defeitos do material, já que a nucleação da fenda 
é imediata, a partir do defeito. A previsão da resistência 
mecânica deve nestes casos levar em conta explicitamen-
te a propagação da fenda. A vida é calculada unicamente 
pela propagação do defeito desde seu tamanho inicial 
até o correspondente tamanho crítico, que depende do 
material, do carregamento e da geometria.

3.2 Análise de fadiga em Hélices de Navios
O estudo das tensões aplicadas num hélice deve ser base-
ado numa análise de fadiga, são insuficientes e impreci-
sos os projectos baseados na resistência à tração simples 
ou critérios de tensão de rendimento. A fim de relacionar 
as tensões na pá, tanto em estado de tensões estável, 
como flutuante, um critério de projecto de análise de fa-
diga é essencial. Claramente, as escolhas mais óbvias são 
as abordagens modificadas de Goodman e Soderberg de 
análise de fadiga clássico.
Nessas abordagens a tensão média é indicado nas abs-
cissas e a tensão nas ordenadas. A vida de fadiga deve 
sempre se referir a 108 ciclos ou mais
As características visuais, da fractura de um hélice que fa-
lhou por fadiga, são geralmente semelhantes para todas 
as pás de hélice.
O estágio II de propagação da fenda é  dado pela Lei de Paris.

4. Hélices de passo variável

4.1 Introdução
Os Hélices de passo controlável, ao contrário dos hélices 
de passo fixo cuja única variável operacional é velocidade 

rotativa, proporcionam um grau adicional de liberdade na 
sua capacidade de variar o ângulo da pá. 

Material C m

Mn–Al bronze 6.6×10−11 3.7

Ni–Al bronze
4.97×10−13 a 
3.37×10−14 4.7 a  5.2

Tabela 1

Nos últimos quarenta anos a hélice de passo controlá-
vel tem crescido em popularidade, tendo actualmente 
uma posição importante no mercado. Este crescimento é 
ilustrado pela Figura 2, que mostra a proporção com os 
hélices de passo fixo no total de sistemas de propulsão 
classificados no Cadastro da Loyd’s durante o período de 
1960 a 2004. O hélice de passo controlável tem cerca de 
35 por cento da quota de mercado quando comparado à 
propulsão de passo fixo.

Tabela 2 – Quota de mercado em % de hélices de passo 
variável, relativamente ao nº total de hélices

O hélice de passo controlável, apesar de possuir maior 
grau de complexidade em alternativa ao hélice de pas-
so fixo, possui um número de vantagens importantes. 
Claramente, a manobra é uma grande vantagem, pois o 
controlo de impulso fino pode ser conseguido sem neces-
sidade de acelerar ou desacelerar as máquinas propulso-
ras. Além disso, o controle de impulso é particularmente 
importante em certos casos: por exemplo, em situações 
de posicionamento dinâmico, ou quando em manobras 
de atracação frequentes, tais como em rotas de curta dis-
tância. Os hélices de passo controlável podem utilizar a 
potência total do motor, ajustando o passo da pá inde-
pendentemente das rotações ou condições.

4.2. Geometria De Hélices Passo Controlável
O hélice de passo controlável apresenta um desenho mais 
complicado na geometria da pá, quando rodado em tor-
no do eixo do mandril, para os quais a geometria da sec-
ção helicoidal foi concebida.

Figura 4 – Aspecto de rotura por fadiga na pá de um hélice

da    
dn 

= C.∆Km



TéCNICO/CIENTífICO

30 Janeiro/Junho 2015 - N.º 259 • Ano 44 Revista Técnica de Engenharia

O servo motor hidráulico é uma parte integrante do cubo 
do hélice. O desenho da fig 7 mostra o cubo do hélice que 
é aparafusado ao “tailshaft”, que possui uma câmara para 
acomodar o óleo do servomotor. O êmbolo do servo que é 
aparafusado à cabeça da pá de controlo variável.

4.3. Materiais
Veio do hélice e Flange de acoplamento
O “tailshaft” é feito de aço forjado normalizado confor-
me exemplo expresso na tabela 1.
As pás do hélice actualmente são feitas de NiAl-bronze 
(NiAl) ou aço inoxidável (CrNi). As propriedades mecânicas 
de cada material à temperatura ambiente são:
Ambos os materiais têm uma elevada resistência contra a 
erosão por cavitação. As características de fadiga num am-
biente corrosivo são melhores do que para Niall para CCRN.

Material
Forged steel 

type S45P
Yield strength N/mm2 minimum 350

Tensile strength N/mm2 minimum 600

Elongation % minimum 18

 Impact strenght

Charpy V-notch J minimum 18

Tabela 3

As pás estão expostas a tensões ciclicamente variadas. 
Por conseguinte, a resistência do material à fadiga é de 
importância decisiva.
O dimensionamento de uma pá de hélice de acordo com 
as sociedades classificadoras vai dar uma espessura de 
10% mais elevado para a CrNi em comparação com NiAl, 
a fim de obter a mesma resistência de fadiga.
Como exemplo, a diferença de espessura e peso, para uma 
pá de hélice de um sistema de propulsão de tamanho mé-
dio (4.200 kW a 170 r / min) é indicado na Tabela 3.

Material NiAI CrNi

Yield strength N/mm2 min 250 min 380

Tensile strength N/mm2 min 630 660-790

Elongation % min 16 min 19

 Impact strenght 
Kv at -10ºC

Joules 21 21

BrinellHardness HB min 140 240-300

Tabela 4

O aço CrNi requer pás mais espessas do que NiAl bron-
ze, o que é negativo do ponto de vista teórico do hélice 
(mais grosso = menos eficiência). Além disso, o CrNi é 
culto mais difícil de maquinar do que NiAl. Para operar 
em gelo, o material CrNi é capaz de resistir a uma força 
mais elevada.

Ice class C 1A*

Material NiAI CrNi NiAI CrNi

Thickness at r/
R=0.35

mm 132 146 169 187

Thickness at r/
R=0.60

mm 71 78 90 100

Thickness at r/
R=1.00

mm 0 0 15 13

Blade weight kg 729 877 952 1053

Tabela 5

Figura 6 - Geometria de hélices de passo controlável

Figura 5 - Geometria de hélices de passo controlável

Figura 7 – Fixação da pá



TéCNICO/CIENTífICO

31Janeiro/Junho 2015 - N.º 259 • Ano 44Revista Técnica de Engenharia

4.4. Ambiente de Trabalho
A água do mar é um ambiente natural complexo e é o 
ambiente principal no qual os hélices têm que operar. 
É, no entanto, não só o único meio ambiente, uma vez 
que muitos navios, alguns de tamanho considerável, são 
concebidos para operar em lagos e cursos de água. Por 

conseguinte, as propriedades tanto de água doce, água 
do mar são de interesse para o engenheiro de propulsão. 
De entre as principais características da água do mar e 
água doce que devem ser consideradas destacam-se:

4.4.1. Densidade da água
A densidade da água do mar é uma variável que aumenta 
quer com um aumento de salinidade, ou de pressão, e di-
minuição da temperatura. Figura 5 mostra a relação entre 
densidade, temperatura e salinidade. 

4.4.2. Salinidade 
Com a excepção das áreas costeiras onde a água doce 
entra no mar, a salinidade dos oceanos mantém-se rela-
tivamente constante e situa-se entre 3,4% e 3,5%, com 
um valor médio de 3,47%, em peso. 
Seis elementos principais responsáveis por pouco mais de 
99 por cento dos sólidos dissolvidos na água do mar
O teor em Cloretos, que é o constituinte mais importante 
no processo de polarização de células de corrosão em 
metais, representa cerca de 55% do total de salinidade.

Salinidade = 1,8 x Cloretos

Materiais de construção das Pás do hélice

Tabela 6 – Variação da densidade da água do mar
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4.4.3. Temperatura da água
A distribuição da temperatura da superfície do mar é zo-
nal com linhas de temperatura constante correndo quase 
paralela ao equador em mar aberto. Perto da costa, é 
claro, essas isotérmicas desviam devido à acção das cor-
rentes. A temperatura da superfície livre do mar varia a 
partir de valores tão elevados como 28 ºC, ao norte do 
equador para cerca de -2 ºC perto em altas latitudes.

Chlorine Cl– 55.04%

Sodium Na+ 30.61%

Sulphate SO
4

–2 7.68%

Magnesium Mg+2 3.69%

Calcium Ca+2 1.16%

Potassium K+ 1.10%

Total 99.28%

Tabela 7 - Constituição da salinidade da água do mar

4.4.4. Viscosidade
A resistência ao movimento de uma camada de fluido, re-
lativamente a uma camada adjacente é denominada vis-
cosidade.
A viscosidade é importante na definição das forças de 
resistência de atrito que contribuem para a resistência à 
propulsão.

5. Análise de falhas em hélices de passo variável

5.1. Cavitação
A velocidade elevada do escoamento da água pelo héli-
ce provoca regiões com baixa pressão. Se a pressão cair 
o suficiente, formar-se-ão cavidades preenchidas com 
vapor. Estas cavidades desaparecerão quando a pressão 
aumentar. O crescimento e o colapso destas bolhas é ex-
tremamente rápido.
A cavitação envolve fenómenos físicos complexos uma vez 
que se trata de escoamentos a duas fases, com modelação 
não-linear. Nos hélices dos navios, a velocidade em torno 
das pás pode ser suficiente para reduzir a localmente a 
pressão e desencadear a cavitação. Devido á pressão hi-
drostática, a pressão total ser a superior nas imediações da 
pá que se encontre com a máxima imersão (posição 06:00) 
do que naquela que se encontra na posição 12:00. Assim, 
as pás dos hélices em cavitação alternadamente passarão 
por regiões em que tendencialmente se formarão bolhas 
de cavitação e regiões onde as mesmas tenderão a colapsar.
Esta rápida sucessão de explosões e implosões nas proxi-
midades das pás do hélice tem varias consequências ne-
fastas. As principais são:

- Vibração;
- Ruido;
-  Erosão da superfície das pás (sobretudo se o colapso 

das bolhas ocorrer na proximidade);
- Redução da força propulsiva.

5.2. Problemas operacionais numa Hélice
Quando um hélice entra em serviço, por melhor que 
seja o esforço do gabinete de projecto, surgirão sempre 
problemas de desempenho, que ao longo do tempo de 
vida do navio, podem ser de varia ordem, como pode-
mos ver no seguinte quadro.

5.3. Ruido e Vibrações
As vibrações intrínsecas produzidas no hélice estão in-
timamente relacionadas com o número de pás, razão 
pela qual se apresentam sempre em número impar.
As vibrações podem também ser de origem forçada e 
neste caso, a sua resolução deve ser encarada na fonte, 
o que pode provocar uma alteração da geometria da pá 
do hélice ou mesmo a colocação estratégica no casco 
de apêndices.

Figura 8– Fractura por devido a fadiga por cavitação

Tabela 8 – Problemas operacionais mais comuns
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5.4. Roturas nas Pás do Hélice
As falhas atribuídas a sobretensões aplicadas ao hélice 
são muito raras, pois os critérios das Sociedades Classi-
ficadoras são muito apertados. Estes critérios regem os 
requisitos de resistência à absorção de energia em qual-
quer que seja o regime de funcionamento ou solicitação 
de carga a que o hélice possa estar sujeito.
Dependendo da qualidade da fundição e do tamanho e 
distribuição dos defeitos internos, que podem permitir 
a concentração de tensões triaxiais e assim dar origem 
à nucleação e propagação de uma fenda por fadiga. Na 
generalidade dos casos, o aspecto da superfície quebra-
da é o seguinte.
Identificam-se perfeitamente as fases de propagação da 
fenda. A fase I é em torno do início da fenda, a fase II 
é visível pelas linhas de praia, que representam a maior 
parte da superfície e a fase III é a zona da rotura final, 
assume o aspecto mais rugoso.
Mediante a realização de cálculos mecânicos de fractura 
simples, em relação ao tempo de vida de um hélice com 
falha, pode deduzir-se que a fenda passa cerca de 90 
por cento da sua vida na fase I, crescendo de tamanho 
para a fase II, onde a propagação de acordo com a lei 
de Paris tem lugar. Assim, é improvável que uma fenda 
seja observada por inspecção quando está na sua fase I. 
A fase III é efectivamente uma falha instantânea.
Quando uma pá falhar desta forma, uma vez que a fa-
lha é normalmente entre 0.6R e a raiz da hélice ou da 
pá, no caso de um hélice de passo controlável, não é 
adequado para a reparação.
Se um hélice falhar por fadiga, a causa deve ser sempre 
investigada, uma vez que o seu estudo terá uma influ-
ência sobre os projectos futuros ou mesmo do projecto 
de redesenho da pá.

5.5. Integridade da Metalurgia dos Materiais
É praticamente impossível produzir uma fundição hélice 
sem defeitos e, como consequência surgem locais po-
tenciais para iniciação de fenda por fadiga. Na maioria 
dos casos, os defeitos são inócuos para a integridade do 
hélice. A questão da definição de um tamanho de de-
feito aceitável ocupou vários investigadores nos últimos 
anos, mas ainda não há critérios geralmente aceites.

5.6. Impacto ou Assentamento
Os hélices em virtude de sua posição e modo de ope-
ração são susceptíveis de sofrer danos por impacto ou 
assentamento durante a sua vida. Isto, por vezes, resulta 
em uma completa ou parcial falha da pá devido a sobre-
carga ou, mais provavelmente, de dobragem na lâmina 
ou o rasgar de pequenos pedaços da borda da pá. Na 
maioria dos casos esses danos podem ser corrigidos por 
meio de reparação, sempre com a supervisão de espe-
cialistas em reparação e sob a jurisdição da sociedade 
de classificação.

5.7. Tensões aplicadas num hélice de passo variável.
Uma vez que o bucim do hélice tem um efeito equaliza-
dor na área em torno da esteira do hélice, o bucim tem 
uma influência favorável sobre os impulsos de pressão 
induzida pelo hélice.
Nos hélices de passo controlável situação é mais difícil em 
contraste com hélices de passo fixo, devido aos proble-
mas de posicionamento da pá. Os projectistas preferem 
usar menor diâmetro para o cubo a fim de maximizar a 
força aplicada, e, inversamente, o especialista em hidro-
dinâmica prefere usar uma maior área, a fim de dar a 
maior flexibilidade para o desenho da raiz da pá. Estes 
requisitos conflituantes inevitavelmente levam a um com-
promisso, que frequentemente resulta em seções de raiz 
da pá sendo permitido “overhang” da face da pá.
Este recurso, embora a introdução de certas desconti-
nuidades para o projecto, não é de todo indesejável, 
uma vez que permite tanto o módulo da secção da raiz 
e área de serem aumentadas. Além disso, em muitos 
modelos de passo controlável o regime de lâmina do 
hélice é aparafusado, o que representa colocar uma li-
mitação adicional à secção de máxima espessura. Por 
conseguinte, os orifícios dos parafusos de fixação da pá, 
induzem concentrações de tensões adicionais, originan-
do pontos de fragilidade à fadiga.
Requisitos da classe de gelo também podem apresen-
tar problemas adicionais para hélices de passo contro-
lável. Desde as pás que têm restringido comprimentos 
de raiz, até aos requisitos adicionais de classe gelo, que 
consistem na espessura e em alguns casos resultam em 

Figura 9 – Aspecto das linhas de praia reflectem 
a rotura por fadiga
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espessura na secção de acordo com índices superiores 
a 0,35, o qual a partir do ponto de vista hidrodinâmico 
aumenta a eficiência, mas com maior susceptibilidade à 
erosão por cavitação. 

6.  Mitigação de falhas em hélices de passo 
variável

6.1. Optimização do Equipamento
O projecto de um hélice pode ser analisado em duas partes:

- Optimização de todo o sistema de propulsão;
- Projecto hidrodinâmico de pás da hélice.

Optimizando toda a instalação de propulsão 
O desenho do hélice, dando conta das principais variá-
veis, tais como o diâmetro, velocidade, razão de área, 
etc., é determinada pelos requisitos para máxima efici-
ência e vibrações e níveis de ruído mínimos.
O diâmetro escolhido deve ser tão grande quanto pos-
sível, permitindo que a velocidade do hélice possa ser 
seleccionada de acordo a máxima eficiência.

Projecto hidrodinâmico de pás da hélice
As pás da hélice são projectadas por computador, base-
ado em teorias hidrodinâmicas avançados, experiência 
prática e testes de modelo hidrodinâmico frequentes em 
institutos diferentes.
As pás são concebidas especialmente para cada querena 
e de acordo com as condições de funcionamento do 
navio. Alta eficiência de propulsão, os níveis de ruído re-
primido e comportamento de vibração são os objectivos 
do projecto primos.
A eficiência do hélice é determinada principalmente 
pelo diâmetro e a velocidade correspondente ideal. Para 
um grau menor, mas ainda importante, a área de lâmi-

na, o passo e distribuição de espessura também ter um 
efeito sobre a eficiência em geral.
Área de pá é seleccionada de acordo com os requisitos 
para a cavitação mínima, níveis de ruído e vibração.
Cuidados devem ser tomados para não fazer a redução 
tão excessiva, o que afectará a eficiência. Distribuição 
de espessura é escolhida de acordo com os requisitos 
das Sociedades classificadoras para hélices e comple-
mentada por uma análise de elementos finitos.

6.2 Alinhamento do veio do hélice
De modo a reduzir as cargas de modo III – flexão, os 
cálculos de alinhamento devem garantir rigorosamente 
a distribuição de carga nos rolamentos da manga e ro-
lamentos do eixo.

6.3. Vibrações Torcionais
Uma análise detalhada das características de vibração 
de torção da instalação de propulsão completa é essen-
cial para evitar danificar a linha de veios devido a falhas 
por fadiga.
Com base na vasta experiência com análise de vibração 
torsional e motores de  dois tempos e quatro tempos, 
os hélices de passo controlável são projectados com a 
máxima segurança contra a falha devido à fadiga. Con-
centrações de tensão na unidade de veios ou servomo-
tor são minimizadas usando técnicas de cálculo de ele-
mentos finitos.
Quando a hélice é entregue deverá efectuar-se uma de 
análise de vibração de torção completa, de acordo com 
as regras da sociedade classificadora. Isso inclui todos os 
modos de operação. Estes ensaios deverão ser realiza-
dos periodicamente.

Figura 10 – Cálculo de tensões no bucim do hélice

Figura 11 – Análise de elementos finitos na pá 
de um hélice de passo controlável
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6.4. Vibração Axial
Com base no conhecimento experimental o equipamen-
to hélice e veio são projectados considerando uma mar-
gem de segurança grande contra vibrações axiais.
No caso de plantas com veio intermediário longo, uma 
análise rotativa é feita para garantir que as frequências 
naturais do sistema estão suficientemente fora do regi-
me de velocidade de operação. Vibrações axiais induzidas 
pelos hélices são geralmente de reduzido interesse, mas 
a análise dos sistemas de veios pode ser efectuada em 
conformidade com os requisitos de classificação da socie-
dade classificadora.

Bearing
Bearing
reaction

[kN]

Vertical
displacement

[mm]

Angular
deflection

[mRad]

alt sterntube 
bearing

51.55 0.00 -0.476

Fwd sterntube 
bearing

22.81 0.00 0.221

Aft main gear 
bearing

15.67 0.70 0.007

Fwd main gear 
bearing

15.16 0.70 -0.003

Figura 13 - Análise de vibração torsional I

7. Conclusões
O sistema e propulsão de navios que recorre ao hélice 
de passo controlável, oferece vantagens de exploração 
da unidade, no que respeita ao rendimento da instalação 
motora e manobrabilidade da embarcação, contudo, este 
sistema está sujeito a tensões adicionais, relativamente 
aos sistemas convencionais de passo fixo, devido ao pro-
cesso de acoplamento da pá ao cubo do hélice.

Neste artigo, apresentaram-se os diferentes tipos de carga 
a que os hélices de passo variável estão su jeitos, descre-
veram-se os vários tipos de materiais e a geometria destes 
equipamentos, enumeram-se os vários tipos de danos a 
que estão ou podem ser submetidos e por fim analisam-se 
os procedimentos de controlo de danos.
Como conclusão importante, retira-se o conceito da enor-
me relevância que tem o respeito pelo cumprimento das 
emanações das sociedades classificadoras e também dos 
fabricantes de hélices de passo controlável, de modo a 
manter níveis adequados de fiabilidade, que estes sistemas 
obrigam, atendendo à sua elevada importância na condu-
ção e manobrabilidade do navio.
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