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A
s gerações de portugueses, ainda vivas, suponho que na sua maioria, 
todos os anos têm gozado o feriado nacional do 10 de Junho, sem se 
preocuparem com a razão para a existência do feriado. Sabe-se que 
nesse dia se realizam algumas cerimónias, da iniciativa do Presidente 

da República, que faz algumas condecorações a portugueses que de alguma 
forma se distinguiram, prestigiando o nosso país, mas pouco mais. Aliás, ven-
do por mim, sem pretender ser pretensioso diria que isso se passa relativamen-
te a todos os feriados. Para a maioria é um dia que não se vai trabalhar.
Em Portugal, neste ano, temos treze feriados, oito dos quais são religiosos e os 
outros cinco são comemorativos de datas importantes para a nação portugue-
sa. Não vou falar de todos, porque neste texto me interessa apenas abordar os 
feriados não religiosos que são: 1 de Janeiro, o 25 de Abril, o primeiro de Maio, 
o 10 de Junho, o 5 de Outubro, o primeiro de Dezembro, cada um com a sua 
razão própria para existir. É disso que vos vou falar. 
No dia 1 de Janeiro celebra-se o Dia de Ano-Novo. Trata-se de uma data festiva 
a nível mundial, que marca o início de um novo ano.
A 25 de Abril, comemora-se o Dia da Liberdade. A data celebra a revolta dos 
militares portugueses, que através do Movimento das Forças Armadas (MFA) 
no dia 25 de Abril de 1974 levaram a cabo um golpe de Estado militar, pondo 
fim ao regime ditatorial do Estado Novo. 
A 1 de Maio, anualmente, comemora-se o Dia do Trabalhador, sendo feriado 
em Portugal e em vários países da Europa. Não é um feriado mundial, embora 
seja cumprido em vários países do mundo.
A 5 de Outubro comemora-se a implantação da República. Até esta altura, o 
nosso país era uma Monarquia, mas em 1910 a monarquia foi deposta, tendo 
sido implantada a República. Esta acção foi levada a cabo por um movimento 
de cidadãos apoiantes do republicanismo nacional e também pelo Exército.
A 1 de Dezembro, anualmente, comemora-se Restauração da Independência 
em Portugal. Esta data relembra a ação de nobres portugueses, que a 1 de 
Dezembro de 1640 invadiram o Paço Real e mataram Miguel de Vasconcelos, o 
representante da Espanha em Lisboa, aclamando D. João, duque de Bragança 
como rei de Portugal. 
Mas voltemos ao 10 de Junho, que por motivos organizativos decidi saltar. 
Nesta data celebra-se o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, mas nem sempre foi assim. De facto, tudo partiu da intenção 
de homenagear o nosso grande poeta Luís Vaz de Camões, autor d´Os Lusía-
das, a maior obra épica de Portugal.
É a 29 de agosto de 1919, através do decreto 17.171, que passa a consagrar-
-se o dia 10 de junho como feriado nacional. 
Durante o período da ditadura a data foi manipulada para cumprir outros 
fins. Em 1944 designava-se por dia de Camões e de Portugal, mas durante a 
inauguração do Estádio Nacional, no Jamor, Salazar decidiu acrescentar-lhe e 
da Raça. Nome que se manteve até à revolução dos cravos.
A partir de 1963, o 10 de Junho tornou-se numa homenagem às Forças Arma-
das Portuguesas, numa exaltação da guerra e do poder colonial, mas depois 
do 25 de Abril, a democracia decidiu, em 1978, atribuir-lhe a actual designa-
ção, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.
Do programa do Dia de Portugal fazem parte muitas atividades, como desfiles, 
demonstrações militares, e entregas de medalhas de mérito, por exemplo.
O Presidente da República escolheu, este ano, para presidir à organização das 
comemorações o Cardeal José Tolentino Mendonça e vão ambos discursar 
numa cerimónia simbólica no Mosteiro do Jerónimos, em vez das previstas 
celebrações na Madeira e na África do Sul, canceladas devido ao Covid-19. 

O Director

DIA DE PORTUGAL, 
DE CAMÕES E DAS 
COMUNIDADES 
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DE QUE FORMA OS PERIGOS AMBIENTAIS AFETAM 
OS GRUPOS VULNERÁVEIS NA EUROPA?

Quais são as principais  
conclusões do relatório?
O relatório da AEA «Exposição desi-
gual e impactos desiguais: a vulnera-
bilidade social à poluição atmosférica, 
ao ruído e às temperaturas extremas 
na Europa» apresenta quatro mensa-
gens fundamentais. A primeira é a de 
que as pessoas que já estão em des-
vantagem, em termos de situação so-
cioeconómica ou idade, são também 
desproporcionalmente afetadas pelos 
perigos ambientais considerados no 
relatório. Em segundo lugar, existem 
grandes diferenças regionais em toda 
a Europa em termos de localização 
das regiões mais desfavorecidas e de 
concentração da poluição. Algumas 
regiões são relativamente mais ricas e 
menos poluídas, ao passo que outras 
são mais pobres ou mais desfavoreci-
das, mais poluídas e mais expostas a 

temperaturas extremas. Outro ponto-
-chave do relatório reside no facto de 
nós, enquanto UE, termos uma boa 
base na política europeia em termos 
de combate às vulnerabilidades, mas 
é necessário fazer mais em termos 
de implementação. É realmente uma 
questão bastante urgente, porque é 
provável que estas desigualdades per-
sistam no futuro - pelo menos algu-
mas delas. Por isso, o último aspeto 
que o relatório salienta aponta para a 
necessidade de analisar as medidas lo-
cais, nacionais e europeias que podem 
ser implementadas.

Que tipo de medidas estão   
a ser tomadas para fazer  
face a estas desigualdades   
e impactos?
Existem excelentes avaliações locais 
da vulnerabilidade social e da exposi-

ção a perigos ambientais. A cidade de 
Berlim é um bom exemplo, pois toda a 
cidade foi dividida em pequenas par-
tes e, para cada uma delas, a situação 
socioeconómica dos habitantes e os 
problemas ambientais foram avalia-
dos. Este mapa combinado dos pro-
blemas socioeconómicos e ambientais 
permite que as autoridades locais se 
ocupem de áreas onde estes proble-
mas se concentram e onde a qualida-
de de vida dos residentes é provavel-
mente a mais baixa.
Um problema grave, especialmente nos 
Estados-Membros da Europa Oriental e 
em alguns Estados-Membros da Euro-
pa Meridional, é a utilização contínua 
do carvão como fonte de aquecimen-
to doméstico. Isto causa uma poluição 
atmosférica significativa. Existem, no 
entanto, vários programas nacionais 
de atribuição de subsídios que apoiam 

É necessária uma ação específica para proteger melhor as populações mais vulneráveis da Europa, 
incluindo os pobres, os idosos e as crianças, de perigos ambientais como a poluição atmosférica e 
sonora, e as temperaturas extremas. Aleksandra Kazmierczak, especialista em adaptação às alte-
rações climáticas da Agência Europeia do Ambiente (AEA), explica as principais conclusões de um 
novo relatório da AEA que avalia as ligações entre as desigualdades sociais e demográficas, e a 
exposição à poluição atmosférica, ao ruído e às temperaturas extremas.
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a transição do aquecimento doméstico 
baseado no carvão para o gás e outras 
fontes menos poluentes, e que visam 
as famílias mais pobres.

Que informações e dados  
foram utilizados para   
a avaliação?
Em termos de dados socioeconómi-
cos, baseámo-nos fortemente nos da-
dos do Eurostat por se tratar de uma 
fonte europeia que fornece uma base 
de dados coerente em toda a Europa. 
Claro que há algumas desvantagens 
em termos de granularidade dos da-
dos. Só existem dados para grandes 
unidades espaciais, as chamadas re-
giões NUTS II e III, não sendo incluídas 
unidades inferiores a entre 150 mil 
e 800 mil habitantes. Em termos de 
dados ambientais, no que se refere à 
poluição atmosférica e ao ruído, uti-
lizamos os dados comunicados pelos 
países à AEA e avaliados por nós. Para 
os dados climáticos, utilizámos tam-
bém o conjunto de dados matriciais 
de observação diária produzidos à 
escala europeia, denominado E-OBS. 
Este conjunto de dados foi analisado 
internamente para representar variá-
veis climáticas ao mesmo nível espa-
cial que os dados socioeconómicos.

Por que razão o relatório 
se centra apenas na poluição 
atmosférica, nas temperaturas 
extremas e no ruído?
Podemos ver claramente o impacto 
das temperaturas extremas na vida 
das pessoas, tanto em termos de frio 
como de calor extremo observado 
nas últimas décadas. Apesar das me-
lhorias significativas na qualidade do 
ar na Europa, a poluição atmosférica 
continua a representar um perigo sig-
nificativo para a saúde dos europeus. 
É frequente a imprensa noticiar a ul-
trapassagem dos níveis de poluição 
atmosférica em vários locais do conti-
nente. Também em termos de ruído, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
estima que cerca de um em cada cin-
co europeus estão expostos a níveis de 
ruído nas estradas que podem estar 
a afetar o seu bem-estar. Por conse-
guinte, decidimos centrar o relatório 

nos perigos que têm mais impacto na 
saúde humana. O nosso enfoque foi 
também parcialmente determinado 
pela disponibilidade de dados e pela 
excelente base de conhecimento que 
temos sobre estes perigos.

O que significa este relatório 
para a AEA?    
Como será utilizado?
É a primeira vez, na AEA, que anali-
samos dados ambientais por compa-
ração com dados socioeconómicos. 
Pode constituir um ponto de partida 
para novas avaliações e, esperemos, 
irá informar o nosso próximo relatório 
sobre o «Estado do ambiente na Euro-
pa 2020». Temos também outros rela-
tórios em preparação que analisam as 
ligações entre ambiente e saúde.

Que outras medidas está  
a UE a implementar neste 
domínio?
As questões que levantámos no nosso 
relatório foram calorosamente rece-
bidas pela Comissão Europeia e por 
outras partes interessadas. Com efei-
to, vários intervenientes da UE já re-
conheceram as ligações entre os pro-
blemas socioeconómicos e ambientais 
e estão a trabalhar para garantir que 
sejam combatidos de forma mais efi-

caz em conjunto, a fim de melhorar o 
bem-estar dos cidadãos europeus. A 
relação entre o ambiente e as ques-
tões sociais é importante, como ti-
vemos oportunidade de ver com os 
recentes protestos em França e a gre-
ve dos estudantes em toda a Europa 
contra as alterações climáticas. A UE 
está a combater as desigualdades so-
ciais e económicas através de vários 
programas, como as suas políticas 
regionais e de coesão. Estes esforços 
da UE complementam outras medidas 
tomadas a nível nacional e local.

Aleksandra Kazmierczak
BI 1/19 da AEA
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O 
último mês de 1947 começou da pior forma com 
um temporal na costa portuguesa, que causou 
dezenas de vítimas entre os pescadores da pesca 
artesanal, sobretudo afetos ao porto de Matosi-

nhos. Mas até um navio mais preparado para corresponder 
a tais adversidades passou por grandes aflições como suce-
deu com o «Exportador II», que esteve em vias de soçobrar 
na costa sul do país, chegando-se a temer o seu naufrágio 
quando o «Moçâmedes» da Companhia Colonial de Nave-
gação, o foi procurar nas coordenadas donde emitira um 
SOS e não o encontrara. Afinal, através dos próprios meios 
e após uma odisseia de três dias, os vinte e dois tripulantes 
conseguiram alcançar a doca de Santos com a carga de 82 
toneladas de peixe capturadas ao largo do Cabo Branco.
A reportagem jornalística de quem acompanhou a chegada sa-
lientou o aspeto desolador daqueles homens, quase parecidos 
com fantasmas. Entre eles estava o nosso colega António José de 
Sousa Júnior, Primeiro Maquinista e amiúde referenciado como 
sindicalista ativo nestes textos sobre a História do SOEMMM.
O «Exportador II» saíra de Lisboa a 9 de novembro e tivera 
uma faina produtiva nas três semanas seguintes. No regres-
so o tempo começara a mostrar-se incerto, prevendo o tem-
poral, que se desencadearia a partir da manhã de domingo, 
dia 30, quando se cruzavam com o movimento de navios 
vindos ou em direção ao Estreito de Gibraltar. Capearam na 
medida do possível, mas o vendaval crescia e o navio viu-se 

invadido pelas águas revoltas, que varriam o convés e arre-
bataram os alboios da casa das máquinas, os ventiladores 
e as redes pesadas. Às tantas duas voltas de mar abafaram 
a embarcação. Adornada, ficou com a amurada à beira do 
mar encapelado. Nessa altura os tripulantes não duvidaram 
da iminência de serem tragados com o seu navio para o 
fundo do mar. O Lélé, um dos dois cães a bordo, antecipou-
-se nesse previsível destino, sendo levado para não mais se 
reencontrar. Tendo já água pela cintura, com a casa das má-
quinas inundada, viram chegar nova vaga, que temeram ser 
a definitiva. Por incrível sorte foi essa onda a que devolveu o 
«Exportador II» ao seu equilíbrio. 
Aproveitando aquele bom auspício os homens dedicaram-
-se, durante cinco horas a fio, a esvaziar a água, com os 
tripulantes da casa das máquinas a esforçarem-se por repo-
rem em funcionamento os equipamentos de propulsão. Por 
essa altura ainda houve uma tentativa de comunicação do 
capitão Catarino para o «Moçâmedes», que se gorou, razão 
porque o navio da Colonial abandonou as buscas. 
Sempre a capear, o navio foi lentamente avançando em 
direção à costa portuguesa, enquanto uns continuavam a 
acelerar no escoamento das águas e os outros a repararem 
os equipamentos danificados. Durante três dias ninguém 
comeu o que quer que fosse, sem sequer pensarem na 
fome, que os acossava. Até finalmente chegarem ao porto 
de abrigo.   

HISTÓRIA DO SOEMMM
A ODISSEIA DE UM NAVIO DE PESCA
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N
esta altura em que a pan-
demia pôs em causa a 
sustentabilidade de tantas 
empresas é oportuna a 

abordagem da questão do seu ca-
pital, questão há muito referencia-
da como fundamental para a sua 
exequibilidade. Uma empresa só se 
mostra viável se contar com suficien-
te capital para investir nos seus ne-
gócios e na tecnologia com que se 
possa revelar mais competitiva.
Diversos economistas têm interpre-
tado a fragilidade do nosso tecido 
empresarial como resultado do re-
ceio de incorrer em riscos, quando 
eles se justificam, ou em neles exa-
gerar nas circunstâncias que acon-
selhariam maior prudência. É fun-
damental que saiba perder vendas 
atuais se elas exigirem investimento 
numa capacidade futuramente des-
necessária. O capital assim poupado 
pode acautelar a empresa de cir-
cunstâncias adversas para as quais 

se possa revelar menos preparada. 
Ao invés, os investimentos arguta-
mente aplicados em tecnologia, pas-
sível de reduzir os custos operacio-
nais, podem justificar a moderação 
de exageradas cautelas.
Na aquisição de mercadorias e ser-
viços importa potenciar o relaciona-
mento com os fornecedores avalian-
do a qualidade do que aprovisionam 
e garantindo, pela procura, serem 
eles os mais indicados para uma re-
lação duradoura de benefício mútuo.
Fundamental é, igualmente, a defini-
ção dos níveis de stocks, assegurando 
que se situam num patamar mínimo, 
mas sem incorrer em ruturas.
Nos processos de vendas importa 
potenciar os métodos de transporte 
e os canais de distribuição. 
É, porém, no processo produtivo, 
que reside o fulcro definidor do su-
cesso ou fracasso do negócio. Há 
que apurar o mais adequado de en-
tre os oito, que se conhecem:

- a linha de montagem em que o 
processo é dominado pelo produto, 
através de uma sequência fixa, orde-
nada, a mover-se contínua e unifor-
memente. O trabalho, não especiali-
zado, é dividido em tarefas repetitivas 
e o fluxo de produção é fluido, lógico 
e eficiente, mas sem ser flexível. A ca-
pacidade de produção é definida pelo 
ponto em que abranda ou quebra.

- o fluxo em lote só contempla um 
produto e estabelece um compromis-
so entre a linha de montagem e o tra-
balho manual.

- o fluxo contínuo replica a ideia da 
linha de montagem, mas o fluxo é 
verdadeiramente contínuo, porque a 
matéria-prima é fluida e circula num 
tubo. O seu limite ocorre literalmente 
onde o tubo se estreita.

- os sistemas flexíveis dependem 
de ferramentas controladas por com-

O INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS    
E RECURSOS HUMANOS
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putador com os sistemas de manusea-
mento de materiais a dependerem de 
programas controlados centralmente. 
É ideal para a produção de muitos 
componentes em pequenos lotes.  Pos-
sibilita as adaptações aos ciclos de vida 
do produto aumentando a utilização 
do equipamento.

- o job shop obedece a uma configu-
ração definida pelo processo, sem pa-
drão nem fluxo sequencial e reunindo 
várias especializações.  Associa equipa-
mento e trabalhadores muito especia-
lizados, que garantem respostas mais 
flexíveis.

- o just in time ajusta a passagem dos 
componentes por cada etapa de pro-
dução de acordo com uma programa-
ção diária imposta pela procura. Reduz 
inventários e ciclos temporais encora-
jando competências, melhorando os 
processos e acelerando os tempos de 
resposta.

- a lean production baseia-se na melho-
ria contínua e na aprendizagem através da 
prática. Na sua visão integradora sublinha 
a eficácia, o trabalho de equipa, a simplifi-
cação, a flexibilidade, a redução do desper-
dício e a aceleração do processo produtivo. 
A produção é feita em pequenos lotes em 
vez de grandes volumes e os trabalhadores 
multiplicam competências, rodando fre-
quentemente de tarefa ou função. 

- a célula produtiva agrupa job shops, 
cabendo a cada célula o fabrico de um 
componente detendo ela o equipamen-
to necessário para tal. Mediante a análise 
aprofundada do processo a célula reduz o 
manuseamento de material e os tempos 
de montagem, reduzindo ciclos tempo-
rais e níveis de stocks. Embora possam 
ter tarefas repetitivas os trabalhadores de 
cada célula também possuem competên-
cias variadas. 

Um elemento importante na equação 
da produtividade e um desafio para os 

gestores é fornecer aos trabalhadores a 
formação para desenvolver competên-
cias e adaptar estas ao equipamento e 
às máquinas. Daí a importância de um 
investimento atempado quando se al-
meja um determinado nível de capaci-
dade ao longo do processo produtivo.
Os planos de capital favorecem, muitas 
vezes, investimentos em maquinaria 
e não em pessoas, sobretudo quan-
do os processos foram submetidos 
a reengenharia. O investimento em 
máquinas altamente eficazes, de alta 
tecnologia, significa geralmente me-
nos trabalhadores para o mesmo nível 
de produção. No entanto, as pessoas 
que trabalham no processo produtivo 
são incitadas a desenvolver novas com-
petências. O importante a sublinhar é 
que determinar o ponto de equilíbrio 
acertado entre homem e máquina é 
crucial: quando este equilíbrio e altos 
níveis de produtividade são alcança-
dos, os lucros aumentam e a empresa 
toma-se mais saudável.   
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E
m todo o mundo, os fabrican-
tes de todas as áreas estão à 
procura de formas de usar as 
suas capacidades para a luta 

contra o COVID-19. Entre outros 
exemplos, temos fábricas de automó-
veis a fabricar ventiladores, a indústria 
têxtil reconfigurou-se e está a fazer 
máscaras faciais e outro equipamento 
de proteção para os profissionais de 
saúde, muitos destiladores de bebi-
das mudaram para fazer desinfetante 
à base de álcool, enfim são vários os 
exemplos. 
Este esforço alargado estende-se aos 
fornecedores do sector marítimo, 
como o Grupo BIO-UV, o fabricante 
do sistema de tratamento de águas 
de lastro BIO-SEA.
Na sequência de uma investigação da 
empresa sediada em França por detrás 
do tratamento da água de lastro BIO-
-SEA, um sistema de desinfeção de su-
perfície estará pronto para a introdu-
ção no mercado muito brevemente.
Um protótipo de scanner baseado 
na tecnologia comprovada do reator 
UV-C do Grupo BIO-UV está atual-
mente a ser verificado de forma inde-
pendente.

O dispositivo portátil de 50cm emite 
um raio UV-C que é passado sobre 
a superfície, demorando apenas al-
guns segundos a desinfetar a área 
digitalizada. O scanner pode ser usa-
do para matar o coronavírus em ca-
mas de enfermaria/hospital, mesas, 
teclados de computador, móveis e 
todas as outras superfícies.
Paralelamente, a subsidiária do Gru-
po BIO-UV Triogen está atualmente 
a trabalhar no desenvolvimento de 
um sistema de desinfeção para su-
perfícies húmidas que utiliza o ozo-
no.
O fundador e CEO do Grupo BIO-UV, 
Benoít Gillmann, afirmou: “Mobilizá-
mos a nossa equipa de I&D para de-
senvolver um sistema de desinfeção 
para superfícies destinadas, como 
prioridade, a todos os enfermeiros. 
No entanto, a tecnologia tem poten-
cial aplicação noutros setores.”
O Grupo BIO-UV está a verificar as 
capacidades, desempenho e fiabili-
dade do protótipo em dois laborató-
rios aprovados pela CE.
“Desde 6 de abril, registaram-se pro-
gressos na conclusão de um protóti-
po, que está a ser testado de acordo 

com as normas internacionais mais 
rigorosas”, disse Gillmann.
“O objetivo deste teste é validar a 
capacidade do sistema de desinfetar 
e eliminar todos os tipos de micror-
ganismos utilizando a tecnologia 
UV-C. Uma vez finalizado este teste, 
um segundo laboratório trabalhará 
nas próximas semanas para testar a 
eficácia do sistema na eliminação do 
Covid-19.”
Se a eficiência do scanner UV-C for 
demonstrada com sucesso, será in-
troduzida ao pessoal médico e aos 
profissionais de saúde a partir do fi-
nal de maio.
“Numa fase posterior, o sistema será 
comercializado para outros setores 
industriais, incluindo o sector marí-
timo, para ajudar a proteger os nos-
sos marítimos de serem infetados. O 
marketing vai continuar assim que a 
marcação CE for obtida”, disse Gill-
mann.
“O objetivo deste desenvolvimento é 
garantir que as pessoas estão a tra-
balhar em ambientes seguros e lim-
pos e tranquilizar aqueles que saem 
do confinamento”, disse.  

TECNOLOGIA BIO-UV BWTS 
ADAPTADA PARA MATAR 
O CORONAVÍRUS EM SUPERFÍCIES

A tecnologia de luz 
ultravioleta usada para 
matar as espécies invasoras 
encontradas nos tanques 
de água de lastro dos 
navios pode ser usada para 
proteger os marítimos, os 
profissionais de saúde e os 
socorristas de apanhar o 
coronavírus em superfícies.
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U
ma equipa de investigadores 
russos, desenvolveu um mate-
rial cerâmico com o mais alto 
ponto de fusão de entre todos 

os materiais conhecidos.
Graças a uma combinação única de pro-
priedades físicas, mecânicas e térmicas, 
o material tem potencial para ser usado 
nos componentes mais sujeitos ao calor 
dos aviões - como carenagens no nariz 
e interior dos motores a jato - e até dos 
futuros aviões hipersónicos, sem contar 
a ampla gama de aplicações industriais.
“Por exemplo, reduzir o raio de arre-
dondamento das arestas frontais das 
asas em apenas alguns centímetros, 
leva a um aumento significativo na sus-
tentação e na manobrabilidade, além 
de reduzir o arrasto aerodinâmico. No 
entanto, ao sair e entrar na atmosfe-
ra, as superfícies das asas de um avião 
espacial, podem ser submetidas a tem-
peraturas à volta de 2000 °C, podendo 
mesmo chegar a 4000 °C. Assim, quan-
do se trata de tais aeronaves, existe uma 
questão associada à criação e desenvol-
vimento de novos materiais que possam 
trabalhar em temperaturas tão altas,” 
disse o professor Dmitry Moskovskikh, 
da Universidade Nacional de Ciência e 
Tecnologia da Rússia.
O objetivo da equipa era criar um ma-
terial com o mais alto ponto de fusão 
conhecido, sem perder as propriedades 
mecânicas que viabilizam seu uso prá-
tico. Eles partiram de um sistema triplo 
de háfnio-carbono-nitrogénio, uma 

cerâmica conhecida como carbonitre-
to de háfnio (Hf-CN), que uma equipa 
da Universidade Brown, nos EUA, tinha 
previsto teoricamente como capaz de 
apresentar uma alta condutividade tér-
mica e resistência à oxidação.
Usando um método de síntese autopro-
pagável a alta temperatura, a equipa 
russa conseguiu sintetizar o material Hf-
C0,5N0,35 próximo da composição teóri-
ca, com uma dureza de 21,3 GPa, o que 
é ainda mais alto do que outros novos 
materiais promissores, como o ZrB2/SiC 
(20,9 GPa) e o HfB2/SiC/TaSi2 (18,1 GPa).
Mas, se nos cálculos tudo parece bem, 
certificar-se de ter atingido o recorde de 
maior resistência ao calor é bem mais 
complicado na prática.
A investigadora Veronika Buinevich ex-
plica que “é difícil medir o ponto de fu-

são de um material acima dos 4000°C. 
Assim, decidimos comparar as tempe-
raturas de fusão do composto sinteti-
zado com as do ‘campeão’ original, o 
carboneto de háfnio. Para isso, colo-
camos amostras de HFC e HfCN com-
pactadas em uma placa de grafite em 
forma de haltere, e cobrimos a parte 
superior com uma placa semelhante 
para evitar a perda de calor,”.
A seguir, a equipa ligou o aparelho 
a uma bateria usando eléctrodos de 
molibdénio e colocou tudo num am-
biente de alto vácuo. Como a secção 
transversal das placas de grafite não 
é homogénea, a temperatura máxima 
foi atingida na sua parte mais estreita.
Os resultados do aquecimento simul-
tâneo do carbonitreto e do carbeto de 
háfnio mostraram que o carbonitreto 
tem um ponto de fusão mais alto do 
que o carbeto de háfnio, destronando 
o actual campeão - embora as técni-
cas disponíveis não permitam dizer 
exatamente qual a temperatura que o 
novo material suporta. O que se sabe 
é que o ponto de fusão específico do 
novo material está acima de 4000 °C.
A seguir, a equipa planeia realizar ex-
periências para medir a temperatura 
de fusão por pirometria de alta tem-
peratura, usando um laser ou uma 
resistência elétrica. Eles pretendem 
também estudar o desempenho do 
carbonitreto de háfnio, em condições 
hipersónicas, o que será relevante 
para futuras aplicações na indústria 
aeroespacial. 

O MATERIAL MAIS RESISTENTE  
AO CALOR QUE SE CONHECE

Além das aplicações industriais, a cerâmica é ideal para uso em naves espaciais e 
aviões hipersónicos. [Imagem: MISIS]

Esquema do teste [Img: Buinevich et al. - 10.1016/j.ceramint.2020.03.158]
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A 
Organização Marítima In-
ternacional (IMO) publicou 
um guia para os 174 esta-
dos membros, propondo 

medidas para que os trabalhadores 
marítimos beneficiem das isenções ne-
cessárias para entrarem ou saírem dos 
navios. Será esta a solução definitiva 
para um dos problemas mais premen-
tes da pandemia no transporte maríti-
mo?
“O problema é simples, mas a solução 
é complexa”, disse Guy Platten, secre-
tário geral da Câmara Internacional de 
Transporte Marítimo, num comunica-
do em que saúda a publicação do guia 
que propõe as deslocações das tripu-
lações em segurança, de acordo com 
os protocolos de saúde e incluindo o 
transporte aéreo. Por mais simples 
que seja, permitir que os marinheiros 
voltem a casa no final do período de 
embarque surgiu como um dos princi-
pais desafios enfrentados pela indús-
tria naval durante a pandemia. “A IMO 
aprovou uma série de protocolos para 
resolver esses problemas”, disse o se-
cretário geral Kitack Li.
O problema surgiu assim que os Es-
tados Unidos fecharam as fronteiras. 
Desde essa decisão os Estados de ban-
deira, as organizações representativas 
dos armadores e dos trabalhadores e 

outras organizações marítimas alerta-
ram as autoridades com poder para so-
lucionar a bomba-relógio representada 
pelo esgotamento dos marinheiros, a 
segurança das operações dos navios 
e as ameaças à cadeia logística global 
neste momento crítico.
Criaram-se as condições para a substi-
tuição de 150 mil trabalhadores marí-
timos de acordo com os regulamentos 
marítimos internacionais e as obriga-
ções contratuais quanto aos períodos 
de serviço a bordo dos navios. Segun-
do a ITF, muitos marinheiros relataram 
a tensão de sentirem-se “presos” e 
exaustos com as horas extras e com 
o stresse do medo de contrair o vírus. 
Foi particularmente chocante o caso de 
um aframax com destino a Singapura 
e desviado para a Índia, porque o capi-
tão alegou a tensão psicológica que a 
tripulação sofreu com as prolongadas 
semanas no mar.
Richard von Berlepsch, diretor opera-
cional da Hapag-LLoyd, reconheceu 
que o encerramento das fronteiras 
afetou pelo menos 200 trabalhadores 
marítimos dos navios da empresa, cuja 
rendição foi protelada.
“Os marítimos continuam afadigados, 
dia após dia e longe de seus entes 
queridos, mas se não conseguirmos 
libertá-los desta detenção prolongada, 

o comércio poderá ser interrompido 
e, mais importante, aumentaremos o 
risco de acidente e os problemas de 
saúde a bordo. Adiar as rendições dei-
xou de ser opção - insistiu Guy Platten. 
A Câmara Marítima Internacional e a 
Federação Internacional de Trabalha-
dores dos Transportes exigiram que os 
trabalhadores marítimos sejam consi-
derados ’trabalhadores-chave’”, esta-
tuto que permite superar as restrições 
impostas pelo confinamento.
O ICS também deu conta de uma sé-
rie de propostas em conjunto com a 
IATA, a Associação Internacional do 
Transporte Aéreo, essencial para que 
as tripulações cheguem ao porto de 
embarque ou retornem a casa. no final 
do tempo de embarque. Desde então, 
os sindicatos dos trabalhadores maríti-
mos, os parceiros sociais, as organiza-
ções internacionais, os gestores por-
tuários e os operadores de terminais, 
propuseram soluções. Na tentativa de 
trazer alguma coerência às restrições 
emitidas de maneira confusa pelos Es-
tados membros, a Comissão Europeia 
elaborou diretrizes, tornando alguns 
hubs portuários como livres de todas 
as barreiras de tráfego. Neles os traba-
lhadores marítimos podem encontrar 
um conjunto de serviços que lhes per-
mitem cumprir os protocolos de saúde 

A IMO CRIOU ORIENTAÇÕES PARA RENDIÇÕES 
DE TRIPULANTES NA ATUAL CRISE
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em condições de conforto ou serem 
atendidos em caso de deteção de 
uma doença.
O guia elaborado pela OMI inclui 
doze itens divididos em dois proto-
colos: o primeiro respeitando as me-
didas a serem tomadas para permitir 
que um trabalhador marítimo deixe o 
local de residência e embarque num 
navio no porto de outro país. O se-
gundo aborda o trajeto por ele feito 
no sentido inverso.
O documento de 55 páginas define o 
papel das companhias de navegação, 
das agências de recursos humanos, 

dos portos e das companhias aéreas, 
emitindo recomendações às adminis-
trações marítimas e às autoridades de 
saúde, às alfândegas, à imigração e 
controle de fronteiras. Entre as orien-
tações preveem-se testes de saúde no 
local de residência sete dias antes da 
partida para um navio, a manutenção 
de um registo diário de temperatura e 
o uso de equipamentos de proteção 
durante essa deslocação.
Embora aprovados os protocolos não 
são obrigatórios. “Os Estados mem-
bros da Organização e organizações 
internacionais estão convidados a 

usarem os protocolos e divulgá-los às 
autoridades nacionais competentes, 
indica a OMI, que não diz como garan-
tirá sua implementação, embora enal-
teça a forte mensagem de colaboração 
intersectorial durante este período de 
emergência. Para Guy Platten a OMI 
agiu rapidamente, sendo inédito o 
desenvolvimento deste tipo de proto-
colos de forma tão detalhada e num 
lapso de tempo tão curto. Tendo em 
conta o número de partes interessadas 
cujos interesses foram levados em con-
sideração, a OMI obteve efetivamente 
uma rápida aprovação. 

N
a Dinamarca, na Noruega 
e em Portugal vêm-se acu-
mulando declarações de 
responsáveis do transporte 

marítimo a exortarem a implemen-
tação de políticas orientadas por re-
strições ambientais e que acelerem 
a transição energética, multiplican-
do-se os projetos para reduzir os 
impactos no meio ambiente. Além 
dos padrões já impostos pelos regu-
lamentos internacionais anunciam-se 
combustíveis neutros em emissões, 
propulsão elétrica e motores a hidro-
génio.
Atentos às mudanças de paradigma 
os armadores contam que os pro-
gramas de revitalização das economi-

as afetadas pela crise do covid 19 in-
cluam apoios à transição energética 
com que se comprometem.
Na Dinamarca seis das maiores em-
presas juntaram esforços num am-
bicioso projeto de hidrogénio verde 
produzido a partir dos 3 GW gerados 
num parque eólico offshore. Desti-
nado ao transporte em geral, iniciará 
em 2023 o abastecimento de navios, 
de transportes pesados e aéreos, 
alcançando a capacidade total em 
2030. Entre esses parceiros figura a 
AP Moller-Maersk conhecida pela sua 
frota de contentores. 
O governo português apresentou, 
por seu lado, a «Estratégia Nacional 
de Hidrogénio», um investimento de 

7 mil milhões de euros e uma meta 
de produção de 1 GW a partir de 
2030. A fábrica a construir em Sines 
confirmará este porto como um hub 
europeu de energia. Associado à 
Holanda, Portugal também pretende 
criar, a partir deste projeto, a primeira 
rota marítima intraeuropeia de hidro-
génio, ligando Sines e Roterdão.
Na Noruega a respetiva Associação 
de Armadores publicou um docu-
mento intitulado «Emissões zero em 
2050» e em que se planifica esse 
objetivo de acordo com os compro-
missos, os objetivos, as intenções e o 
papel das autoridades. As empresas 
dessa Associação comprometem-se a 
reduzir em 50% as emissões de gas-
es com efeito de estufa por unidade 
transportada até 2030, altura em 
que só serão encomendados novos 
navios que cumpram o requisito da 
emissão zero. 
O que inquieta os responsáveis pe-
los transportes marítimos é a falta 
de regulamentação que, perante 
um mercado tão competitivo como 
aquele em que atuam, ainda facilite 
os negócios às empresas e bandeiras 
menos recetivas às alterações climáti-
cas. Daí que exijam a proibição inter-
nacional a partir de 2050 do recurso a 
combustíveis, que não sejam neutros 
nas emissões para a atmosfera.  

UM TRANSPORTE MARÍTIMO MAIS ECOLÓGICO
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F
orte machadada parece es-
tar em curso nos controversos 
navios graneleiros da catego-
ria entre as 200 e as 299 mil 

toneladas deadweight e que tin-
ham sido convertidos a esse tipo 
de transporte a partir de petroleiros 
de casco simples, que a regulamen-
tação internacional (Marpol) proi-
bira de continuarem a ser utiliza-
dos para hidrocarbonetos e outros 
combustíveis. Bastou a decisão do 
armador brasileiro Vale em rescindir 
gradualmente o afretamento de 25 
desses navios para ficar em causa um 
tipo de frota condicionada por sérios 
defeitos estruturais. Restará saber se 
o dinâmico mercado chinês de im-
portação de minérios (sobretudo de 
ferro) bastará para contrariar esse 
lógico abate de tal tipo de navios, o 
que os factos parecem não asseverar.
Na família dos graneleiros, estes cer-
ca de quarenta VLOCs estão entre os 
navios mais antigos, geralmente con-

struídos antes de 1999. A informa-
ção não surpreendeu a organização 
internacional BIMCO, que representa 
os principais armadores mundiais, na 
medida em que essa classe sempre 
foi “controversa”, porque implicada 
em numerosos acidentes.
Em 31 de março de 2017, um desses 
navios, o Stellar Daisy, construído 
em 1993 e convertido em 2008, 
afundou-se em circunstâncias trági-
cas: apenas dois marinheiros filipinos 
foram salvos entre os 24 membros 
da tripulação, constituída por oito 
coreanos e dezasseis filipinos. A in-
vestigação revelou defeitos estrutur-
ais no casco, comprometidos ao lon-
go do tempo devido ao desgaste do 
material, corrosão e outros defeitos 
relacionados com a sua resistência. 
Esse incidente também incrementou 
as inspeções a tais navios motivando 
apelos ao seu abate.
Outros VLOC’s convertidos, perten-
centes ao armador coreano Polaris 

Shipping e fretados pela Vale, apresen-
taram falhas semelhantes, incluindo 
o Stellar Queen, de 1994, e o Stellar 
Unicorn, de 1993. Em 27 de fevereiro, 
outra unidade do mesmo operador, o 
Stellar Banner, encalhou a quase 100 
km da costa de São Luís, Brasil.
“Hoje, três em cada cinco VLOC’s 
estão parados por terem expirado 
os contratos, que os mantinham em 
atividade”, disse Peter Sand, analista 
da BIMCO, e os considera condena-
dos. Segundo afirma, restam apenas 
28 VLOC’s convertidos a navegar, 
oito dos quais em vias de também 
pararem. “Todos atingiram a idade 
média de demolição e podem ser 
substituídos por Valemaxes maiores 
e mais novos. Em junho de 2017, a 
BIMCO analisou essa frota, que con-
sistia em 51 navios com idade média 
de 23,8 anos, não muito longe da 
idade média de demolição de 24,2 
anos. Desde então, 22 navios foram 
demolidos e um está danificado.

O FIM DOS SUPERPETROLEIROS 
RECONVERTIDOS EM SUPERGRANELEIROS?
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“Na altura, argumentámos que os 
navios com contratos a longo prazo 
ainda eram economicamente viáveis, 
dada a estabilidade das respetivas 
receitas. Os custos de manutenção 
eram, sem dúvida, bastante mais 
elevados do que os da tonelagem 
recente, mas essa declaração ainda 
só se mantém válida para navios 
contratados a longo prazo. Uma vez 
expirados esses vínculos, perde-se o 
interesse econômico em manter tais 
navios”, afirmou o analista.
Com o custo da conversão estimado 
entre 12 e 15 milhões de dólares, as 
receitas dos contratos de longo prazo 
- principalmente para o transporte de 
minério do Brasil para a China (70% 
do total mundial) - cumpriram ampla-
mente o objetivo de retorno do inves-
timento.
“Parece improvável que a estraté-
gia de investimento de conversão da 
tonelagem de navios-tanque bara-
tos em navios graneleiros volte a ser 
repetida”, diz a BIMCO. “Os VLOC’s 
foram adquiridos e contratados para 
conversão em 2007-2008, mas muitas 
dessas operações não foram concluí-
das depois da crise financeira. Os navi-
os entraram num mercado que nunca 
voltou aos picos anteriores, mesmo 
permanecendo lucrativo nos primeiros 
anos.” Em 2009 e 2010, o Baltic Dry 
Index, que avalia o preço a pagar pelo 
transporte das principais matérias-pri-
mas em 26 rotas marítimas, apresen-
tou uma média entre 2.616 e 2.758 
pontos, bem abaixo dos 6.390 pontos 
em 2008, ainda que acima das médi-
as 2011-2019, que nunca excederam 
1.600 pontos.
“O desenvolvimento do comércio 
mundial do ferro nos próximos anos 
terá uma grande influência no equilí-
brio do mercado”, disse Richard Scott, 
diretor da Bulk Shipping Analysis, 
numa de suas publicações. “Mas os 
novos navios que beneficiem de fre-
tamentos de longo prazo não serão 
afetados. Por outro lado, tudo sugere 
que a tendência ascendente do co-
mércio mundial de minério de ferro 
terminou. De 2017 a 2019, o trans-
porte marítimo dessa matéria-prima, 

já diminuiu 17 Mt, ou seja 1,2%.
“Nos últimos dois anos, as importa-
ções chinesas estabilizaram em cerca 
de 1,07 bilhão de toneladas por ano”, 
disse Richard Scott. “Mas o comércio 
mundial de minério de ferro aumen-
tou 560 Mt na última década, ou seja 
62%. As importações da China au-
mentaram ao mesmo tempo 433 Mt, 
o que representa mais de três quartos 
do crescimento nesse período.”
Uma mudança nos fluxos dos merca-
dos de produção e dos consumidores, 
que aumentaram as distâncias, tam-
bém estimulou o investimento em 
grandes transportes de minério devido 
às economias de escala que permitem 
alcançar. “Uma parcela significativa 
das compras de minério de ferro da 
Ásia, são provenientes do Brasil. Essas 
economias de custos possibilitam o 
fortalecimento da competitividade do 
Brasil em relação à Austrália, o maior 

exportador do mundo, que está mais 
próximo e tem custos de frete mais 
baixos.”
Em janeiro de 2020, nas carteiras de 
encomendas, poucos Valemax es-
tavam por entregar dos contratados 
em 2016 e 2017. Três estão planea-
dos para este ano, um para o armador 
chinês China Ore Shipping e dois para 
o armador japonês NS United. No en-
tanto, nenhum foi encomendado nos 
últimos dois anos.
Atualmente, 41 guaibamax (325.000 
dwt) estão em fase de construção e 
devem ser entregues a vários arma-
dores da Coreia do Sul, China e Tai-
wan, ao ritmo de 20 em 2020, 17 
em 2021 e 4 em 2022. Estes são os 
navios que substituirão gradualmente 
os VLOCs convertidos. Naturalmente, 
essas previsões eram anteriores à crise 
do covid-19 que as atrasarão inevi-
tavelmente.  
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A 
noção de entropia nasceu 
em meados do século XIX. A 
teoria do calor então preva-
lecente - a do “fluido caló-

rico” que Lavoisier desenvolvera - ba-
seava-se na hipótese da conservação 
de calor. Essa suposta “lei” implicava, 
entre outras consequências, que o ca-
lor contido num corpo isolado (sem 
qualquer troca com o exterior) era in-
variável. Porém Benjamin Thompson 
logo demostraria experimentalmente 
que isso não correspondia à realidade. 
Diante dessa contradição entre a teo-
ria e a prática, Rudolf Clausius, William 
Rankine, William Thomson e Lord Kel-
vin procuraram outra grandeza que, 
associada ao calor, explicaria essa 
questão. Todos beberam nas ideias que 
Sadi Carnot expusera num livro de me-
mórias, The Power of Fire (1824), que 
implicitamente já abria caminho para a 
descoberta da entropia em 1854. Esse 
nome provinha da palavra grega entro-
pê, que significa “retorno”.
A variação da entropia entre dois es-
tados de um sistema termodinâmico 
é calculada a partir de uma transfor-
mação reversível (que Carnot designou 
como “ideal”) entre esses dois estados. 
Suponhamos que, durante essa trans-
formação, o sistema contacta com vá-
rias fontes de calor, de temperaturas 
absolutas T1, T2, ..., que lhe fornecem 
as quantidades de calor (algébricas) 
Q1, Q2, ... respetivamente. Assim, a 
variação da entropia ΔS entre os dois 

estados considerados é a soma dos 
quocientes Q1 / T1, Q2 / T2, ... associa-
dos às várias fontes: 

ΔS = Q1 / T1 + Q2 / T2 + ...
 (transformação reversível).

Clausius intuiu, entretanto, algo de 
essencial: partindo daquela equa-
ção, estabeleceu como princípio, que 
o calor nunca flui de um corpo mais 
frio para outro mais quente, pelo que 
propôs que a igualdade precedente 
se tornasse numa desigualdade nas 
transformações reais. Chegamos assim 
à Desigualdade de Clausius: 

ΔS ≥ Q1 / T1 + Q2 / T2 + ... 

em que ΔS é sempre a diferença entre 
a entropia do sistema no seu estado 
final e a do seu estado inicial; Q1 é 
a quantidade de calor que o sistema 
recebeu da fonte de temperatura ab-
soluta T1, ...
A desigualdade de Clausius só se 
transforma em igualdade nas trans-
formações reversíveis, e apenas nelas, 
expressando o segundo princípio da 
termodinâmica, que tem muitas e va-
riadas aplicações.
O século XIX também viu surgir a hi-
pótese atómica, segundo a qual todos 
os corpos são feitos de átomos. Era 
o desenvolvimento da química quan-
titativa, iniciada por Lavoisier, e que 
recuperava cientificasente uma ideia 
expressa na Antiguidade grega.
A termodinâmica não precisava de 

uma realidade subjacente - a que cha-
mamos microscópica - para analisar 
com sucesso as propriedades dos cor-
pos numa escala atual - macroscópica. 
Em 1872 Ludwig Boltzmann apresen-
tou uma nova teoria, designada de 
mecânica estatística, propondo inferir 
as leis da termodinâmica macroscópica 
a partir do microscópico (átomos). Esse 
vínculo entre o microscópico e o macros-
cópico ficou particularmente explicitado 
na famosa fórmula de Boltzmann: 

S = k log W.

Considere-se um sistema termodinâ-
mico com a entropia S. Existe, no nível 
microscópico, um número muito gran-
de de configurações capazes de atingir 
esse estado macroscópico: por exem-
plo, um litro de gás, em condições 
normais, tem cerca de trinta triliões de 
bilhões de bilhões de moléculas sendo 
quase infinitas as formas como podem 
organizar-se neste litro para partilhar 
uma determinada energia macroscó-
pica. 
Boltzmann designou como W esse 
número de estados microscópicos ma-
croscopicamente equivalentes. Segun-
do ele, a entropia termodinâmica S do 
estado macroscópico considerado é 
proporcional ao logaritmo de W; o fa-
tor de proporcionalidade k, conhecido 
como constante de Boltzmann, é 

k = 1,38 × 10-23 joule / ºkelvin. 

W é gigantesco: o seu logaritmo, mul-
tiplicado por k, deve fornecer uma en-
tropia de alguns joules / kelvin; o loga-
ritmo de W é, portanto, da ordem do 
número Avogadro (6 × 1023).
A mecânica estatística resultante dos 
trabalhos de Boltzmann continuou a 
fortalecer-se e a comprovar a sua con-
sistência.
Nessa fórmula intervém o número total 
W de estados microscópicos acessíveis 
quando o estado macroscópico do sis-
tema se define. Isso é surpreendente: 
esperar-se-ia que um desses estados 
se concretizasse - mesmo desconhe-
cendo-se qual -, o que excluiria todos 
os outros. Esse dilema é resolvido se 
admitirmos que a descrição microscó-
pica de um sistema macroscópico é de 
natureza probabilística: os estados mi-
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croscópicos W compatíveis com deter-
minadas condições macroscópicas têm 
cada um - para um sistema isolado - a 
probabilidade de 1 / W ser realmente 
escolhido na realidade.
A noção de entropia estende-se a 
qualquer situação probabilística: N 
possíveis eventos e1, e2, ... in, ..., eN 
têm as respetivas probabilidades P1, 
P2, ..., Pn, ..., PN , com 0 ≤ Pn ≤ 1 para 
todos n, e Σn = 1N Pn = 1.
Se uma dessas probabilidades é igual 
a 1, o evento correspondente é cer-
to, sendo todos os outros impossíveis, 
porque as suas probabilidades são 
necessariamente zero. Consideramos 
que, nesse caso em particular, temos 
todas as informações necessárias no 
sistema, pois sabemos com certeza 
qual evento ocorrerá. Por outro lado, 
numa distribuição de probabilidades 
{Pn} diferente da anterior, associada a 
uma certa falta de informação, qual-
quer um dos N eventos pode ocorrer, 
tendo alguns, no entanto, em geral, 

maior probabilidade de fazê-lo do que 
outros. 
A teoria da informação, desenvolvida 
desde o trabalho de Claude Shannon e 
Warren Weaver (1948), propõe medir 
quantitativamente a falta de informa-
ção pela entropia estatística S, definida 
como:

S = - k Σ n = 1N Pn log Pn 

a constante positiva k é arbitrária a prio-
ri (na mecânica estatística, essa será a 
constante de Boltzmann); as várias pro-
babilidades são todas positivas, mas me-
nores que 1, o seu logaritmo é negativo, 
de modo que S seja sempre positivo. 
Na situação particular em que as pro-
babilidades Pn são todas iguais (cada 
uma delas é então 1 / N), encontramos 
uma expressão análoga à fórmula de 
Boltzmann:

S = k log N se Pn = 1 / N para todos os n

É fácil mostrar que essa situação é 
onde a entropia estatística S é máxima, 

ou seja, quando nenhum evento é pri-
vilegiado sobre os outros fazendo com 
que a falta de informação seja intuiti-
vamente máxima.
Assim, a entropia termodinâmica de 
um sistema é interpretada, no âmbito 
da mecânica estatística, como a medi-
da da falta de informação que perma-
nece no nível microscópico quando o 
estado macroscópico desse sistema é 
fornecido. Além disso, a entropia esta-
tística pode ser usada noutros contex-
tos em que as probabilidades estejam 
envolvidas.  
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