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R
elembrar o que aconteceu no Japão há 75 anos, aquela verdadeira heca-
tombe nuclear repleta de destruição, devastação, terror, dor e tristeza é 
uma forma de gritar ao mundo: bombas atómicas nunca mais!
Na�semana�passada�fez�75�anos�que,�na�parte�final�da�segunda�guerra�

mundial, os americanos deitaram a primeira bomba atómica da história das guer-
ras,�sobre�a�cidade�japonesa�de�Hiroxima.�
Foi�no�dia�6�de�Agosto�de�1945,�pouco�passava�das�8�horas,�que�Hiroxima�aquela�
hora já em completo funcionamento, com as escolas repletas de estudantes e os 
locais de trabalho já ocupados pelos trabalhadores, estremeceu e aqueceu até aos 
3900ºC e fustigada com ventos de 1000 km/h se viu destruída pelo poder avassa-
lador�da�explosão�de�“Little�Boy”,�nome�dado�a�esta�bomba�atómica.�
Morreram�logo�80.000�pessoas,�mas�as�estimativas�oficiais�apontam�que�até�o�fim�
de�1945,�140�mil�pessoas�terão�morrido�só�em�Hiroxima.

Passados três dias, a 9 de Agosto de 1945, pelas 11:02h, foi Nagasaki a cidade 
japonesa que se viu alvo de nova bomba atómica largada pelos americanos, esta 
baptizada�com�o�nome�“Fat�Man”,�que�ao�explodir�provocou�a�morte�imediata�a�
mais de 40.000 pessoas.
A�primeira�bomba�“Little�Boy”� tinha�3,2�m�de�comprimento,�71�cm�de�altura,�
pesava�4.300�Kg�e�a�carga�explosiva�eram�65�Kg�de�Urânio-235,�com�o�poder�
explosivo�equivalente�a�15�Quilotons�de�TNT.
A�segunda�–�“Fat�Man”�–�não�usava�urânio,�mas�sim�plutónio�como�material�ex-
plosivo.�Tinha�2,34�m�de�comprimentos�por�1,52�m�de�diâmetro�e�pesava,�4.545�
Kg,�a�carga�explosiva�era�de�6,4�Kg�de�plutónio�239,�com�um�poder�explosivo�de�
21 Quilotons de TNT. 
As�explosões,�principalmente�a�primeira,�foram�avassaladoras�e�estimativas�dizem�
que terão morrido devido a elas mais de 200.000 pessoas.
Na altura, face à grande quantidade de críticas sobre esta atitude dos america-
nos�por�parte�daqueles�que�entendiam�que�nada� justificava�tal�barbaridade,�do�
lado�dos�americanos�tentava-se�justificar�a�medida�extrema�com�a�necessidade�de�
acabar com a guerra, sob pena, diziam, de morrerem mais cerca de 2 milhões de 
pessoas se a guerra não terminasse.
“A bomba também serviu para evitar a morte de milhões de pessoas, caso a guerra 
continuasse no solo”,�é�o�que�afirma�o�historiador�americano�Gerhard�Weinberg.�
Ironicamente, a bomba que matou tantas pessoas serviu também como arma de 
ameaça�para�evitar�outros�conflitos�e�outras�tantas�mortes.
Felizmente, depois destas duas bombas, apesar de ter havido uma corrida ao ar-
mamento�nuclear,�nunca�mais�foi�deflagrada�qualquer�outra.�É�bom�que�continue�
assim, porque com o poder nuclear que já há no mundo em que qualquer um dos 
possuidores�da�bomba�poderia�responder�ao�outro�e�seria�o�fim�da�humanidade.
Relembrar o que aconteceu é gritar ao mundo: bombas atómicas nunca mais! 

O Director

“LITTLE BOY” E “FAT MAN”
NUNCA MAIS!
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OS MARES DA EUROPA ENFRENTAM UM FUTURO 
INCERTO, SE NÃO FOREM ADOTADAS AÇÕES 
URGENTES E COERENTES

O 
estado atual dos mares da 
Europa é de um modo geral 
mau segundo o relatório da 
AEA «Mensagens Marinhas 

II». São más notícias para as pessoas 
uma vez que afeta a nossa qualida-
de de vida, os meios de subsistência 
e as economias. O estado dos nossos 
mares determina a sua capacidade de 
fornecer,� entre� outros,� oxigénio,� ali-
mentos, um clima habitável e certas 
matérias-primas, e também apoia as 
nossas atividades recreativas, de lazer 
e a saúde.
A utilização histórica e atual dos nos-
sos�mares� -�do�Báltico�ao�Mediterrâ-
neo - está a ter um impacto negati-
vo, resultando em mudanças que vão 
desde a composição das espécies e 
dos habitats marinhos a mudanças na 

composição geral física e química dos 
mares. A somar-se a estes problemas 
complexos�estão�as�alterações�climáti-
cas, que estão a agravar os impactos 
das outras ameaças. Os efeitos combi-
nados destas mudanças encontram-se 
atualmente num caminho que poderá 
causar danos irreversíveis aos ecossis-
temas�marinhos,�afirma�o�relatório�da�
AEA. Há, porém, sinais de recupera-
ção do ecossistema marinho em algu-
mas zonas como resultado de esfor-
ços�significativos,�amiúde�de�décadas,�
para reduzir certos impactos como os 
causados�por�contaminantes,�eutrofi-
zação e sobrepesca, indica o relatório.
«Os nossos mares e ecossistemas ma-
rinhos estão a sofrer devido a anos 
de sobre-exploração e negligência 
severas. Podemos em breve atingir 

um ponto sem retorno, mas, como 
confirma o nosso relatório, ainda te-
mos uma oportunidade de restaurar 
os nossos ecossistemas marinhos se 
atuarmos de forma decisiva e coerente 
e procurarmos um ponto de equilíbrio 
entre a forma como usamos os mares 
e o nosso impacto no meio marinho. 
Neste contexto, a nova Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2030 e 
outros elementos do Pacto Ecológico 
Europeu trazem uma esperança reno-
vada de que ações urgentes e coeren-
tes para proteção e restauração serão 
encetadas,»� afirma� Hans� Bruyninckx,�
diretor�executivo�da�AEA.
É� pouco� provável� que� os� Estados-
-Membros�da�UE�alcancem�em�todas�
as suas águas até 2020 o objetivo do 
«bom estado ambiental» da Diretiva-

Confrontados com as ameaças crescentes causadas pela sobre-exploração dos recursos marinhos, a po-
luição e as alterações climáticas, são necessárias ações urgentes para que os mares da Europa recuperem 
um bom estado. Segundo o relatório da Agência Europeia do Ambiente sobre os ecossistemas marinhos 
da Europa, publicado hoje, o tempo para reverter décadas de negligência e utilização indevida está a 
esgotar-se.



AMBIENTE

5Agosto 2020 - Digital 68Revista Técnica de Engenharia

-Quadro «Estratégia Marinha»� da�UE�
(DQEM),� a�principal� legislação�da�UE�
para proteção do meio marinho. Ain-
da assim, registaram-se progressos e 
realizações�significativos�desde�que�a�
diretiva está em vigor. Estas conclu-
sões são ecoadas pelo próprio relató-
rio da Comissão Europeia, que passa 
em revista o estado atual da aplicação 
desta diretiva, o qual também é tam-
bém agora. O relatório da AEA con-
tribui para a revisão da Comissão e 
sugere soluções que podem ajudar a 
UE�a�alcançar�o�objetivo�da�legislação�
de mares limpos, saudáveis e produti-
vos, essencialmente através da gestão 
assente nos ecossistemas.
Todos os dados comunicados pelos Es-
tados-Membros�da�UE�à�Comissão�são�
disponibilizados publicamente pela 
primeira�vez�num�sítio�Web�específico�
em�WISE-Marine,�bem�como�produtos�
de dados e ferramentas de visualiza-
ção que proporcionam uma visão ge-
ral�do�estado�do�meio�marinho�na�UE.

Outras conclusões principais:
•  A� economia� marítima� da� UE� con-

tinua a crescer e prevê-se que au-
mente a concorrência por recursos 
marinhos�como�peixe,�combustíveis�
fósseis, minerais ou produção de 
energia renovável e espaço. Tal so-
mará uma pressão suplementar aos 
ecossistemas�marinhos� já� sobre� ex-
plorados. Para evitar que isso acon-
teça, o crescimento neste setor tem 
de ser dissociado da degradação e 

do esgotamento dos ecossistemas 
marinhos e ser contido dentro dos 
limites da sua utilização sustentável.

•  Apesar� dos� compromissos� da�UE� e�
globais, a perda de biodiversidade 
nos�mares�da�UE�não�foi�travada.�Um�
elevado número de avaliações de es-
pécies e habitats marinhos continua 
a revelar um «estado de conservação 
desfavorável». Os estudos apontam 
para a situação delicada em que es-
pécies como aves marítimas, mamí-
feros marinhos (focas e baleias) e uni-
dades�populacionais�de�peixes,�como�
o bacalhau, se encontram.

•  As medidas de gestão que visam 
espécies e habitats marinhos indi-
viduais resultaram em melhorias 
no seu estado em algumas regiões 
marinhas�da�UE,�mas�o�sucesso�frag-
mentado não compensa os efeitos 
combinados de várias pressões das 
atividades humanas em todos os 
mares da Europa.

•  Onde foi estabelecida cooperação 
regional e implementada consisten-
temente, as tendências negativas 
em certas pressões estão a começar 
a�ser�revertidas,�por�exemplo,�níveis�
de nutrientes e contaminantes ou a 
introdução de espécies não indíge-
nas.

•  As interações terra/mar, bem como 
a� relevância� das� zonas� costeiras,�
constituem dimensões importantes 
a considerar quando são concebidas 
ações para reduzir as pressões no 
meio marinho.

•  As alterações na temperatura dos 
oceanos�e�no�teor�de�oxigénio,�e�a�
acidificação� dos� oceanos,� indicam�
que estão a ocorrer alterações sis-
témicas negativas nas regiões ma-
rinhas� da� UE,� que� reduzem� ainda�
mais a resiliência dos ecossistemas 
marinhos, nomeadamente a resi-
liência às alterações climáticas. A 
aplicação passada das políticas re-
gionais� e� da�UE� ajuda� a� identificar�
um conjunto de ensinamentos para 
recuperar os ecossistemas marinhos, 
que devem ser usados aquando da 
apresentação de ações e soluções 
para alcançar mares limpos, saudá-
veis e produtivos.

•  Com determinação política, recursos 
adicionais e maior coordenação en-
tre partes interessadas e integração 
política, a Europa pode avançar para 
um «bom estado» dos seus mares 
dentro� do� quadro� político� da� UE�
existente� até� 2030.� Para� alcançar�
este objetivo, é necessário reduzir 
as pressões sobre os ecossistemas 
marinhos. Com a sua ambição de 
proteger 30 % dos mares da Euro-
pa e 10 % sob «proteção estrita», a 
nova Estratégia de Biodiversidade da 
UE para 2030 traz um novo ímpeto 
para reduzir essas pressões.

•  Alcançar um bom estado para os 
mares da Europa é determinante 
para os objetivos da Economia Azul 
Sustentável e do ordenamento do 
espaço� marítimo,� conforme� refleti-
do no Pacto Ecológico Europeu. 
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N
o «Propulsor» do mês transato 
acompanhámos a reportagem 
em Glasgow feita pelo 
grande jornalista Norberto 

Lopes, quando aí foi para a partida da 
viagem inaugural do paquete «Pátria», 
que chegaria a Lisboa no primeiro 
dia do ano de 1948. Conhecemos 
as vicissitudes da cerimónia de saída 
do navio do estaleiro bem como do 
banquete e discursos que se seguiram.
No artigo deste mês voltamos aos 
textos� do� repórter� do� «Diário� de�
Lisboa», que teve o ensejo de viajar 
no novo navio entre o porto escocês e 
Lisboa,�dando�conta�dessa�experiência�
aos seus leitores:
Já tinham começado a retirar a prancha 
que ligava o “Pátria” a terra, no cais de 
Clydebank, quando se ouviu uma voz 
gritar de bordo, em inglês:
—Alto! Não tirem ainda a prancha!
O guincho voltou a gemer e a prancha 
assentou novamente na amura de 
bombordo onde fora lançada.

Que se tinha passado? Os convidados 
foram prevenidos para estar a bordo, 
sem falta, às 8 horas da noite, porque 
a essa hora ficavam cortadas as 
comunicações com a terra. A partida 
eslava marcada para as 10. Os últimos 
passageiros chegaram de Glasgow 
com os últimos embrulhos, no último 
minuto, depois de um shopping 
desesperado, naquela tarde cinzenta 
de domingo, em que estavam apenas 
abertas algumas tabacarias e farmácias. 
Não importava, tudo servia, desde 
o frasco de sais Eno às pastilhas de 
alcatrão para o catarro. O essencial era 
atirar para fora da algibeira os últimos 
pence.
Assente novamente a prancha, ficámos 
à espera de que se passasse alguma 
coisa. Passou-se isto: ainda havia uma 
a visita a bordo. Era o “português 
de Glasgow”. Este português de 
Glasgow, como ficou conhecido entre 
os passageiros do «Pátria», suponho 
mesmo que não era português, mas 

era de Glasgow. Viveu muito tempo no 
Brasil e falava português como nós, sem 
o menor sotaque. Era um homenzinho 
baixo e falador, de raros cabelos 
brancos, que criara logo simpatias a 
bordo. Demorara-se em conversa, a 
matar saudades da língua e do vinho 
do Porto, de modo que não ouviu a 
campainha a convidar as visitas a sair 
de bordo, e à última hora apareceu 
muito açodado, quando a prancha 
estava já suspensa do guincho, a gritar: 
—Ainda cá estou eu!
Depois de sair de bordo o “português 
de Glasgow” - eram exatamente 22 e 
5 - começou a manobra de desatracar 
o navio, que estava entalado entre 
o «Império» e o “Caroña”, ambos 
em acabamento, e de o rebocar para 
fora da doca, num ponto em que o 
Clyde não tem mais de 200 metros 
de largura. Ora o «Pátria» mede 161 
de comprimento. Ficavam apenas 
40 metros livres para manobrar no 
rio. Três rebocadores pegaram no 

HISTÓRIA DO SOEMMM
COMER BEM E DIZER MAL        
- A VIAGEM INAUGURAL DO «PÁTRIA»
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navio e, numa manobra impecável, 
trouxeram-no para fora, aproado já 
ao estuário do Clyde, que começou a 
descer lentamente, enquanto em terra 
os operários acenavam com os seus 
gorros, despedindo-se do belo navio 
que tinham construído. Dali a pouco, 
ouviram-se na margem do rio “vivas” 
em português e gritos de “boa viagem” 
que vinham de uma doca. Eram os 
marinheiros do contratorpedeiro 
«Vouga», que está a ser beneficiado 
em Clydebank, e saudavam o novo 
paquete português na sua primeira 
viagem.
Não tardou que se avistassem as luzes 
de Greeenock e, quando o silencio 
caiu a bordo, o «Pátria» demandava 
já a barra do Clyde, em cujas margem 
cintilavam os renques de luzes das 
pequenas cidades ribeirinhas de 
Dumbarron, Helensburgh, Gourock... 
De manhã, quando acordámos, 
navegávamos já em pleno Mar da 
Irlanda. embalados por uma vaga larga 
e suave, que fazia balançar o barco de 
bombordo a estibordo, como se fosse 
um berço.
Começámos, então, a descobrir o navio, 
a reconhecer a sua beleza interior, a 
apreciar os seus aperfeiçoamentos 
técnicos, a experimentar o seu 
agradável conforto. A vida a bordo 
depressa se organiza no estilo cruzeiro 
de ferias, entre a elegante sala de fumo, 
os longos passeios no tombadilho, os 
maples repousantes da sala de fumo e 
as mesas bem servidas da sala de jantar.
Aos passageiros do «Guiné», que 
já constituíam uma família, outros 
convidados se foram juntar. A breve 
trecho, ainda em águas do Clyde, 
descobriu-se a bordo uma passageira 
clandestina, Não se pode dizer que 
a descoberta fosse sensacional, mos 
não deixou de interessar toda a gente, 
desde o comandante Verdades ao 
enfermeiro Moisés. A passageira que 
embarcou sem bilhete era uma gata 
escocesa, de pelo cinzento e macio, 

que entrou a bordo não se sabe 
como, que se sentiu reconfortada 
com algum acepipe que lhe deram na 
cozinha e que resolveu ficar e fazer a 
viagem até Lisboa. com um espirilo de 
aventura digno dos primeiros Pictos 
que chegaram à Escócia. A pouco e 
pouco, afeiçoou-se aos passageiros, os 
passageiros familiarizaram-se com ela, 
houve quem tivesse o mau gosto de a 
crismar de «Pátria», outros chamaram-
lhe «Pict» em homenagem nos seus 
antepassados escoceses, e aqui a 
temos, uma personagem importante de 
bordo, discutida, acarinhada, disputada 
e sobretudo alimentada em regime que 
não era positivamente de severidade. A 
boa da gata, porém, manifestou desde 
a primeira hora uma simpatia especial 
peio padre Moreira das Neves e dormia 
ao colo do sacerdote algumas sonecas 
reparadoras. E à noite, quando todos 
se recolhiam, ia miar para o corredor, 
em frente do camarote impoluto do 
simpático presbítero, que era, diga-se 
de passagem, o ai Jesus de bordo.
O balanço não impediu que a viagem 
decorresse animada. Mais uma vez 
o Golfo da Biscaia, a desmentir a 
má fama de que goza, brindou-nos 
com um tempo admirável. E quando 
começámos a navegar nas costas 
da Península, a temperatura subiu 
sensivelmente, a brisa de nordeste caiu 
e o mar ficou espelhado como um lago.

A passagem em frente de Leixões e 
da barra do Douro foi festivamente 
assinalada. O navio moderou o 
andamento e aproximou-se até à 
distância de duas milhas de terra, 
saudado pelas traineiras que se dirigiam 
para a pesca e por centenas de pessoas 
que acenavam com lenços brancos na 
avenida marginal.
A passagem do ano foi comemorada 
a bordo com ceia, baile e jogos florais, 
em que o nosso camarada Hugo Rocha, 
do -Comercio do Porto», ganhou sem 
favor a rosa de ouro.
Quando o «Pátria» lançou o ferro em 
frente de S. José de Ribamar, eram duas 
e meia da madrugada. Só havíamos de 
sair de bordo quase duas horas depois, 
o que foi demasiado, na verdade, para 
aqueles que estavam impacientes por 
chegar a terra - embora todos nós 
tivéssemos deixado o «Pátria» com 
saudade. Não se pode dizer que a 
viagem inaugural não tivesse o seu 
encanto, a sua alegria festiva e até a 
sua história anedótica, que não vale a 
pena contar.
A gata lá ficou a miar a bordo. em volta 
do camarote vazio do padre Moreira 
das Neves, e alguns passageiros mais 
exigentes vieram miar para terra - 
com este hábito inveterado que os 
portugueses têm e que já deu motivo 
a um rifão popular: «É manha de 
Portugal comer bem e dizer mal»  
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E
mpilhar blocos de cimento 
com um guindaste para arma-
zenar energia e utilizar a força 
da gravidade para continuar a 

produzir eletricidade quando faltam 
fontes renováveis: simples, mas revo-
lucionária, a solução de bateria pro-
posta pela startup�Ticino�Energy�Vault�
mostra potencial para resolver um dos 
grandes problemas que se colocam à 
substituição energia elétrica a partir 
de recursos fósseis pelos que estejam 
à�altura�do�desafio�climático�atual.
 A energia solar e eólica ganha sig-
nificativa� importância� nas� estratégias�
adotadas por um crescente número 
de países que pretendem reduzir a de-
pendência de combustíveis fósseis ou 
abandonar a energia nuclear. Resta o 
problema de armazenar a eletricidade 
gerada a partir de fontes renováveis, 
que é abundante nalgumas horas 
do dia e praticamente indisponível 
noutras.
Há dois anos Robert Piconi decidiu en-
contrar uma solução para esse prob-

lema sem recorrer a grandes baterias 
elétricas,�que�necessitam�de�substân-
cias químicas como o lítio, que têm 
efeito prejudicial no meio ambiente 
e�perdem�eficiência�com�a�sua�utiliza-
ção.
A solução proposta pela startup desse 
investigador é uma bateria de arma-
zenamento de eletricidade composta 
por blocos de cimento de 35 tone-
ladas cada e um guindaste de seis 
braços com um novo design. Esses 
“tijolos”� são� empilhados� uns� sobre�
os outros em forma de torre, como 
se fossem Legos, para economizarem 
energia� quando� há� produção� exce-
dente de eletricidade de turbinas eóli-
cas e painéis solares. De seguida são 
descarregados novamente, usando 
a força da gravidade para produzir 
eletricidade, quando outras fontes de 
energia estão ausentes. As operações 
de carregamento e descarregamento 
são controladas por um programa de 
software capaz de ajustar qualquer 
oscilação dos blocos em ventos fortes. 

A bateria é baseada em princípios que 
já são aplicados há décadas nas cen-
trais hidroelétricas usando um sistema 
de� bombas� que� explora� a� diferença�
de altitude entre dois reservatórios. A 
água é bombeada para o reservatório 
a�montante�sempre�que�houver�exces-
so de produção de energia e os custos 
forem�baixos.�É�libertada�a�jusante�no-
vamente quando a eletricidade escas-
seia e aumenta o custo da produção. 
Até hoje, 96% da eletricidade arma-
zenada em todo o mundo está em 
reservatórios de armazenamento de 
bombas.
Essas estações só podiam ser implan-
tadas em países com cadeias de mon-
tanhas,�massas�de�água�e�recursos�fi-
nanceiros consideráveis mas esta nova 
bateria pode ser fabricada a custo 
razoável em qualquer sítio e oferece 
uma�taxa�de�eficiência�de�80%,�supe-
rior aos sistemas de armazenamento 
de�bombas.�Uma�torre�de�120�metros�
pode�armazenar�35�MWh�de�eletric-
idade e fornecer energia para duas a 

ARMAZENAMENTO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 
EM TORRES DE CIMENTO
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três mil famílias durante oito horas. O 
custo é de 8 a 9 milhões de euros. Em 
novembro transato um protótipo com 
60 metros de altura foi instalado em 
Ticino, no sul da Suíça para aferir e 
melhorar o desempenho do software 
e a estabilidade do processo de movi-
mentação de blocos. Se tudo correr de 
acordo com o planeado estas estações 
devem ser em breve comercializadas.
É� provável� que� se� multipliquem� in-
vestimentos neste tipo de baterias ou 
noutros� aparentados� nos� próximos�
anos.� A� investigação� tem� explorado�
múltiplas alternativas: sistemas ele-
troquímicos,� eletromecânicos,� térmi-
cos e à base de hidrogênio. O arma-
zenamento de eletricidade em larga 
escala ainda está na fase inicial e as 
soluções atualmente disponíveis ainda 
não�são�lucrativas�ou�suficientemente�
sustentáveis. A curto e médio prazo, 
a� torre� de� cimento� da� Energy� Vault�
pode ser um dos elos que falta na ca-
deia garantindo o fornecimento con-
stante de energia a partir de recursos 
renováveis e mostrar o caminho para 
uma� economia� com� baixas� emissões�
de� carbono.� É� um� sistema� baseado�

em� tecnologias� que� existem�há�mui-
to tempo: guindastes, contentores e 
geradores. A inovação está no soft-
ware,� que� executa� as� operações� au-
tomaticamente, levando em consid-
eração a necessidade de eletricidade 
na rede e as condições atmosféricas. 
Idealmente, a torre deve estar local-
izada perto das principais instalações 
eólicas ou solares e plantas industriais 
que operam durante a noite. 
Nos� próximos� meses� a� Energy� Vault�

terá de demonstrar que possui um 
sistema� eficiente� e� competitivo.� Pi-
coni, que trabalhou para várias mul-
tinacionais, acredita que a sua equipa 
pode resolver o problema do armaze-
namento de eletricidade com materi-
ais� de� baixo� custo� e� software� inova-
dor. Com essa solução espera que a 
energia verde possa ser produzida, 
armazenada e comercializada a preço 
mais�baixo�do�que�a�dos�combustíveis�
fósseis.   
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E
m�textos�anteriores�vimos�que�
a produção de bens e servi-
ços são incontornáveis de um 
conjunto de evidências con-

sensuais: os trabalhadores não de-
vem estar especializados numa só 
tarefa, devendo comportar múltiplas 
competências; o inventário deve ser 
o mais pequeno possível; a gestão 
do tempo é essencial; os produtos 
devem ser variados e, tanto quan-
to possível, à medida dos clientes 
cabendo o seu desenvolvimento a 
equipa multifuncional; os locais de 
trabalho terão apenas o tamanho 
imprescindível, recorrendo-se o mais 
possível às novas tecnologias e com o 
equipamento organizado em células; 
a comunicação com trabalhadores, 
clientes, fornecedores, autoridades e 
outros intervenientes diretos ou indi-
retos no processo produtivo deve ser 
tão intensa quanto necessária; a de-
finição�do�preço�depende�do�valor�e�
serviço facultado.
Um�dos�padrões-chave�do�desempe-
nho é o ciclo temporal - quanto tem-
po leva uma empresa desde o mo-
mento em que recebe a encomenda 
do cliente até ao momento em que 
o produto é entregue. Na produção, 
quanto mais depressa os bens são 
produzidos,� mais� eficaz� é� o� proces-
so produtivo. O tempo implica uma 
programação: determinar a ordem em 
que as atividades devem ser realizadas, 
e o tempo que levará o seu desempe-
nho. A programação implica igualmen-
te uma coordenação de atividades com 
recursos, garantindo que os materiais e 
equipamentos necessários estão dispo-
níveis quando necessário.
Criam-se mapas de processo e de 
fluxo (flow charts) para vigiar o pro-
gresso�e� identificar�engarrafamentos�
ou�áreas�em�que�o�fluxo�poderia�ser�
melhorado.�Estas�ferramentas�exami-
nam como as operações são desem-
penhadas, a sequência das ações, e 
que sequências produzem mais valor 
do que as outras. Quando os proces-

sos� são�avaliados� em� termos�de�efi-
cácia, como na reengenharia, a per-
gunta «Porquê?» é constantemente 
colocada. Para mais, no processo de 
avaliação, em vez de se concentrarem 
nos efeitos, os gestores devem procu-
rar e descobrir a raiz dos problemas, 
trabalhar com factos e não opiniões 
e ter a liberdade de levantar todo o 
tipo de questões. Para potenciar a 
produção avalia-se como podem ser 
desenvolvidas novas competências e 
novas capacidades que trarão vanta-
gens competitivas no futuro. 
A produção acrescenta valor, permi-
tindo às companhias fabricar melho-
res produtos ou oferecer melhores 
serviços� do� que� a� concorrência.� Vai�
para além de pensar em opções de 
custo,� qualidade� e� flexibilidade� que�
fornecem apenas soluções de curto 
prazo. O sucesso a longo prazo virá 
de procurar constantemente formas 
de se diferenciar da concorrência. 
Robert� H.� Hayes� e� Gary� P.� Pisano,�

dois professores da Harvard Business 
School, propõem duas etapas básicas 
para a competitividade produtiva:
1.  Escolher como alvo uma ou duas 

áreas produtivas em que é melhor e 
que acrescentam valor à organiza-
ção. Devem ser áreas que o cliente 
considera valiosas e devem ser difí-
ceis de copiar para a concorrência.

2.  Desenvolver um plano para iden-
tificar� capacidades� valiosas.� Con-
tratar e formar trabalhadores em 
competências necessárias para de-
senvolver capacidades-alvo.

Apesar das novas tendências de pro-
dução visarem reduzir o número de 
trabalhadores empregados (implican-
do menores custos do trabalho), estes 
novos�métodos�exigem�uma� força�de�
trabalho�altamente�qualificada,�signifi-
cando que os trabalhadores devem ser 
treinados e formados. Geralmente, os 
engenheiros são superiores aos traba-
lhadores da produção numa relação de 
três para um. Para mais, até os traba-
lhadores da produção devem ter com-
petências múltiplas para lidarem com 
uma diversidade de máquinas e equi-
pamentos� complexos.� Competências�
matemáticas «duras» são necessárias, 
bem como competências de comuni-
cação interpessoal mais suaves.
Esta procura por uma força de traba-
lho�qualificada�implica�a�necessidade�
de localizar as instalações das fábri-
cas em áreas povoadas de trabalha-
dores especializados. Para além de 
detetar áreas com acesso fácil ao tipo 
certo de empregados, outros fatores 
cruciais devem também ser consi-
derados: a forma de competição da 
empresa, a evolução do mercado 
global, os constrangimentos internos 
sobre recursos e o impacte destes fa-
tores na estratégia de produção. São, 
igualmente, de considerar os requisi-
tos políticos e de acesso ao mercado, 
o grau de risco, a procura regional e 
as atividades dos fornecedores e dis-
tribuição.  

MAPAS DE PROCESSO E FLUXO E A DEFINIÇÃO  
DA LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA
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H
idrogênio, amoníaco, meta-
nol, biocombustíveis, GNL 
... O transporte marítimo é 
convocado para alcançar a 

neutralidade do carbono até 2050, 
mas multiplicam-se os estudos sobre 
os combustíveis alternativos mais rel-
evantes. A Shell e a Deloitte entrevista-
ram�82�executivos�seniores�do�setor�de�
transporte marítimo de 22 países e to-
dos� confessam�as�muitas�dificuldades�
técnicas que precisam enfrentar.
O�estudo�identificou�os�obstáculos�en-
frentados pelo setor, as soluções que 
avançarão e como podem acelerar-se 
as mudanças. 
As entrevistas destacam primeiro a 
dificuldade� em� cumprir� os� requisitos�
da OMI de redução de gases de efeito 
estufa. Para alcançar os objetivos do 
Acordo de Paris, a organização in-
ternacional para a regulamentação 
do transporte marítimo estabeleceu 
níveis para o setor: reduzir as emissões 
em pelo menos metade até 2050 e a 
intensidade das emissões de CO2 em 
40% até 2030 comparativamente 
com� 2008.� Isso� significa,� e� toda� a�
indústria concorda, que navios de 
“emissão� zero”� devem� ser� incluídos�

na frota global a partir de 2030.
No entanto, 90% dos entrevistados 
destacaram a descarbonização como 
uma das principais prioridades, obser-
vando�que�a�sua� importância�aumen-
tou consideravelmente nos últimos 
18 meses. Todos também consideram 
que a crise econômica gerada pelo 
Covid oferece uma grande oportuni-
dade para acelerar o progresso, dados 
os níveis de investimento previstos nos 
planos de estímulo às economias lan-
çados pelos Estados. Além disso, todos 
veem sinais encorajadores no desen-
volvimento de acordos e lançamento 
de projetos-piloto com o objetivo de 
explorar� novas� formas� de� reduzir� as�
emissões do transporte marítimo.
A incerteza é gerada pelo facto de, 
até� agora,� não� existir� combustível�
alternativo convincente para atingir 
a ambição da IMO para 2050. Se os 
navios elétricos podem ser uma opção 
para� rotas� costeiras� ou� fluviais� não�
respondem às necessidades do trans-
porte em alto-mar, aquele que, por si 
só, responde por 85% das emissões 
poluentes.
Atualmente,� a� indústria� está� a� ex-
plorar diversos combustíveis alter-

nativos, mas todos eles comportam 
muitos limites comerciais e técnicos. 
A� questão� dos� custos� -� significativa-
mente mais altos que os do HFO, o 
principal combustível para o trans-
porte marítimo antes da OMI o con-
denar, barato, com alta densidade de 
energia e ter estabelecido infraestru-
turas de abastecimento - é particu-
larmente problemática. Mas também 
se�constata�a�baixa�densidade�desses�
combustíveis, maiores problemas 
de armazenamento e segurança, a 
limitada infraestrutura de abastec-
imento. 
O GNL constituirá obrigatória tran-
sição� na� próxima� década� para� alca-
nçar o objetivo estabelecido pela 
IMO para 2030 mas não será alter-
nativa para a ambição de 2050 po-
dendo distrair a indústria da priori-
dade de investir em combustíveis de 
emissão�zero.�O�GNL�é�muito�eficaz�
no tratamento de emissões poluen-
tes�de�enxofre�(NOx,�SOx,�dióxido�de�
enxofre�e�óxidos�de�nitrogênio),�mas�
muito parcial para o CO2.
Embora nenhum dos dois seja viável 
nos dias de hoje, o hidrogênio e o 
amoníaco parecem os mais promis-

A DESCARBONIZAÇÃO NOS TRANSPORTES 
MARÍTIMOS
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O CONSENSO A RESPEITO DO AMONÍACO

sores em relação aos objetivos esta-
belecidos.�Mas� implicam�dificuldades�
incontornáveis: o reabastecimento 
frequente, o congestionamento nos 
espaços de carregamento e métodos 
operacionais restritivos e caros para 
mantê-los no estado líquido à pressão 
atmosférica.� O� desafio� do� armaze-
namento pode ser compensado pe-
los avanços na tecnologia de células 
de combustível, mas provavelmente 
serão necessários mais cinco a dez 
anos antes de se tornar realidade.
No entanto, a escala global dos inves-
timentos�no�hidrogênio�verde�significa�
que se tornará lucrativo mais rapida-
mente do que se pensava. Por outro 
lado, duvida-se que outras indústrias 
vejam o amoníaco como combustível 

do futuro. Daí que, se o transporte 
marítimo o escolher como a alterna-
tiva principal, é provável que os custos 
de infraestrutura sejam totalmente su-
portados por si. Este é um ponto cru-
cial�para�os�profissionais�inquiridos:�a�
maioria das tecnologias mencionadas 
terá que entrar convincentemente na 
indústria em terra antes de ser adot-
ada� no� transporte� marítimo.� É� mais�
fácil�desenvolvê-los�nesse�contexto.
O� sentimento� de� “impasse”� está�
ligado�à�especificidade�do�transporte�
marítimo, uma indústria intensiva em 
capital caracterizada por margens 
estreitas e uma forte dependência 
de combustíveis fósseis. A ausência 
de uma estrutura regulatória a nível 
global e a limitada procura de clien-

tes�dificultam�os�investimentos�indus-
triais. Características que, segundo o 
relatório, tornam a descarbonização 
“complexa� e� cara”.� O� custo� é� esti-
mado em 1,65 triliões de dólares em 
2050. Razão para que se criem criar 
condições globais de alargamento 
da procura e concorrência justa, se 
reduza a incerteza sobre regulamen-
tos e cronogramas. A redução dos 
riscos associados aos investimentos 
iniciais, os novos mecanismos de 
financiamento,� a� ampliação� de� in-
centivos para atrair os investimen-
tos� necessários� para� a� expansão� de�
combustíveis verdes, infraestrutura 
de produção e abastecimento de 
combustível devem integrar a fase 
seguinte do que importa fazer.  

P
rometendo atingir as metas de 
CO2 da IMO, o amoníaco é um 
dos combustíveis alternativos 
mais credíveis para o transporte 

marítimo com hidrogénio. O fabricante 
finlandês�de�motores�Wärtsilä�realizará�
um teste em larga escala de um motor 
movido a amoníaco até 2021.
Significa� isto�que�existe�um�consenso�
em torno do amoníaco, designado 
como o combustível marítimo mais 
credível para tornar o carbono neutro 
no transporte marítimo? O composto 
de nitrogénio e hidrogénio não pro-

duz CO2�ou�óxidos�de�enxofre�quando�
queimado em motores a diesel, mas 
tem a desvantagem de implicar o re-
curso a energias poluentes para ser 
fabricado.
No�início�do�próximo�ano,�o�fabrican-
te�de�motores�Wärtsilä�impulsionará�a�
outro nível o desenvolvimento em tor-
no desta solução. O amoníaco está a 
entrar num novo patamar, o dos testes 
a�maior�escala,�a�fim�de�validar�as�suas�
propriedades de combustão. No pri-
meiro trimestre de 2021, o fabricante 
finlandês� começará� a� experimentá-lo�

ativamente depois de realizar os pri-
meiros testes no inverno passado. Des-
ta vez, eles decorrerão nas instalações 
da Noruega, pertencentes ao Centro 
de Catapulta Energética de Stord. 
A Knutsen OEA Shipping, a Eidesvik 
Offshore e a Repsol estão entre os 
parceiros�deste�projeto.�Uma�célula�de�
combustível de amoníaco será testada 
no�navio�Viking�Energy.
Ao mesmo tempo, estão em curso os 
sistemas de armazenamento e distri-
buição para garantir o seu uso futuro. 
O� ensaio� é� financiado� pelo� Conselho�
Norueguês de Investigação, que priori-
za a sua atividade na inovação ecológi-
ca,�e,�paradoxalmente,�pelo�Ministério�
norueguês do Petróleo e Energia. A 
sua titular, Tina Bru, “espera que o pro-
grama de investigação avance para a 
utilização do amoníaco como combus-
tível nos setores marítimo e offshore” e 
contribua para “o desenvolvimento da 
regulamentação internacional”.
O amoníaco tem sido objeto de intenso 
interesse nos últimos meses, principal-
mente desde a publicação, em janeiro 
passado, de um relatório da sociedade 
de� classificação� Korean� Register� (KR).�
O documento de 34 páginas (Previsão 
do combustível marítimo alternativo), 
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considerava o amoníaco como a alter-
nativa preferida entre todas as tecno-
logias disponíveis. Ademais com uma 
vantagem incontornável, a do seu cus-
to: 32% mais barato que o hidrogénio 
e 15% do que o metanol.
Espera-se que o amoníaco implique 
baixos� custos� de� produção,� armaze-
namento e transporte em compara-
ção com outros combustíveis neutros 
em carbono, e a sua disponibilidade é 
garantida porque as suas tecnologias 
de síntese já estão bem desenvolvidas. 
Segundo os autores desse relatório, 
ele pode ser considerado o combustí-
vel marítimo neutro em carbono para 
navios com o potencial de crescimento 
mais comprovado, pois “deve ser técni-
co e comercialmente autorizado, cum-
prindo todas as condições do ponto de 
vista de condições de armazenamento, 
densidade de energia e custo de cons-
trução de navios”.
A� KR� focou� o� estudo� na� “eficiência�
económica”� do� amoníaco:� os� custos�
ao longo da cadeia de valor, desde o 
fornecimento das matérias-primas até 
à entrega dos produto acabado mas 
também na capacidade da indústria 
de�produzir�o� suficiente�para� atender�
às necessidades do setor marítimo. Ne-
nhum dos pontos parece apresentar 
problemas intransponíveis para os sul-
-coreanos. Nem mesmo a sua limitada 
origem verde: “A crescente tendência 
para a produção de eletricidade a par-
tir de energias renováveis e a sinergia 
entre a produção de energia eólica no 
mar permitem a produção verde”.
Quanto à disponibilidade, as compa-
nhias de navegação podem escolher 
o combustível com a garantia de uma 
infraestrutura�existente�de�produção�e�
distribuição, dada a complementarida-
de do amoníaco com outro combus-
tível num sistema misto. Embora seja 
possível queimar amoníaco num motor 
diesel,�a�taxa�de�compressão�necessária�
é mais do que o dobro da de um motor 
de injeção por compressão convencio-
nal. De acordo com o documento, é, 
portanto, mais adequado integrar o 
amoníaco num sistema misto numa 
dosagem de 60% para 40% de diesel 
marítimo com este a servir de iniciador 
de combustão para compensar a sua 

temperatura de autoignição relativa-
mente alta.
A�MAN�Energy�Solutions,�concorrente�
da�Wärtsilä,�enfatizou�esse�argumento�
ao�afirmar�que�mais�de�3.000�dos�seus�
atuais� motores� MAN� B&W� poderiam�
ser�modificados�de�forma�a�utilizarem�
amoníaco.
A�sociedade�classificadora�sul-coreana�
não está sozinha ao fazer do amoníaco 
a estrela dos combustíveis de amanhã. 
A�sociedade�americana�de�classificação�
ABS publicou em abril um novo estu-
do, de cem páginas, no qual destacava 
três�formas�possíveis�de�alcançar�baixas�
emissões de CO2: a família de gases le-
ves (LNG, bio-LNG, gás natural sintéti-
co, gás natural renovável, hidrogénio), 
o de álcoois (metanol, etanol e amonía-
co)�e,�finalmente,�os�biocombustíveis.�
A ABS estudou a viabilidade técnica 
e económica de todas essas alternati-
vas e de acordo com o tipo de navio. 
perfil�de�operação�das�rotas�comerciais�
e cargas transportadas. O objetivo é 
ajudar os operadores a determinar a(s) 
tecnologia(s) mais adequada(s) para 
cada�navio�e�seu�perfil�operacional.
Ao fazer isso, a empresa indicou, no 
entanto, que o amoníaco seria mais 
adequado para o transporte marítimo 
de�curta�distância.�Para�os�outros�seg-
mentos, “seria necessária uma recon-
figuração dos navios, principalmente 
porque os tanques de reserva preci-

sariam de ser ampliados para armaze-
narem energia suficiente para viagens 
mais longas”. No entanto, os transpor-
tadores de LNG ou os transportadores 
de LPG podem ser bons candidatos, 
por transportarem esses combustíveis 
como�carga.”
A Maersk declarou publicamente o seu 
compromisso de contar com navios 
neutros em carbono na sua frota até 
2030, estando interessada no amonía-
co, no etanol e no metanol. O líder no 
transporte de contentores, no entanto, 
alertou para um previsível perigo: “o me-
nor acidente pode causar grandes danos 
à tripulação e ao meio ambiente”.
A� MISC,� Samsung� Heavy� Industries,�
a� Lloyd’s� Register� e� a� MAN� também�
priorizam o amoníaco tendo juntado 
forças�para,�a�partir�de�janeiro,�explo-
rarem a primeira daquelas alternativas. 
Não foram fornecidos detalhes sobre 
os contornos dessa nova associação 
apenas� se� conhecendo� que� define� o�
amoníaco como a prioridade da sua in-
vestigação e desenvolvimento. Os dois 
principais construtores navais sul-co-
reanos,� DSME� e� SSI� (Samsung� Heavy�
Industries), também estão a coligar-se 
para o desenvolvimento de um navio-
-tanque de amoníaco. O combustível 
parece emergir como um ponto de en-
contro para avançar em direção à neu-
tralidade do carbono. Especialmente 
entre os sul-coreanos....  



MAR

14 Agosto 2020 - Digital 68 Revista Técnica de Engenharia

É 
sabido que o desenvolvimen-
to tecnológico, a informatiza-
ção, a digitalização, as redes e 
as ligações via internet vieram 

trazer grandes benefícios em todos os 
sectores de actividade, nomeadamen-
te no sector do transporte marítimo. 
Todavia, os perigos associados tam-
bém� são� imensos� e� complexos� tanto�
na área da manutenção dos sistemas 
como da sua segurança contra invaso-
res�externos.
À medida que a indústria marítima 
avança para uma maior digitalização 
e aumenta a utilização de sistemas 
em rede, autónomos, movendo mais 
equipamentos e tecnologias online, 
mais vulnerabilidades, mais lacunas, 
serão criadas. Haverá uma série de 
novas aberturas de segurança ciber-
nética através das quais os especialis-

tas sem escrúpulos podem atacar os 
sistemas se estes não estiverem devi-
damente protegidos.
A área da segurança dos sistemas 
informáticos é, pois, um tema que 
preocupa todos os responsáveis des-
ses sistemas, em todo o mundo e em 
todos os sectores de actividade, o que 
fez aparecer também um conjunto 
de empresas que se dedicam a criar e 
aplicar soluções de protecção contra, 
ataques�internos�e�externos.�É�o�caso�
da Naval Dome, empresa israelita fun-
dada em 2016, com escritórios em vá-
rios países e que garante ter a solução 
para o sector do transporte marítimo.
É� sobre� um� seminário� recente,� em�
que participou o responsável pelas 
operações norte americanas da Naval 
Dome, Robert Rizika, que nos iremos 
debruçar neste artigo.

Dirigindo-se aos operadores portuários 
e de terminais durante um fórum on-
line, Robert Rizika, informou que em 
2017�houve�50�ataques�a�TO�significa-
tivos, aumentando para 120 em 2018 
e mais de 310 no ano passado. Ele con-
sidera que este ano parece que vai aca-
bar com mais de 500 grandes falhas de 
segurança cibernética registadas, mas 
ficando�muitas�mais�por�reportar.
Falando� durante� o� “2020� Port� Secu-
rity� Seminar�&� Expo”,� uma� conferên-
cia virtual organizada pela Associação 
Americana de Autoridades Portuárias, 
Rizika�disse�que�desde�o�NotPetya�–�o�
vírus que resultou numa perda de 300 
milhões�de�dólares�para�a�Maersk�–�“os 
ataques estão a aumentar a um ritmo 
alarmante”.
Recordando os recentes ataques, dis-
se aos delegados que em 2018 foram 

OS CIBERATAQUES A SISTEMAS MARÍTIMOS 
AUMENTARAM 900% EM TRÊS ANOS

De acordo com a Naval Dome especialista em segurança marítima, os ciberataques contra os sistemas 
de tecnologia operacional (TO) da indústria marítima aumentaram 900% nos últimos três anos, com o 
número de incidentes reportados a atingir volumes recorde até ao final do ano.
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atacados os primeiros portos, com 
Barcelona, depois San Diego a serem 
afectados. O construtor naval austra-
liano Austal foi atingido e o ataque à 
COSCO derrubou metade da rede do 
armador�nos�EUA.
Relembrou também que este ano um 
operador de gasodutos americano e 
uma empresa de transporte marítimo 
– MSC - foram atingidos por malware, 
dos quais este último incidente encer-
rou o quartel-general do armador em 
Genebra durante cinco dias. Os siste-
mas operativos de uma instalação de 
carga norte-americana foram infetados 
com� o� ransomware� Ryuk,� e� no� mês�
passado os sistemas TO no porto de 
Shahid Rajee, no Irão, foram invadidos, 
restringindo todos os movimentos da 
infraestrutura.
Os relatos deste ataque têm sido de 
alguma forma sensibilizadores para 
o potencial impacto mais amplo das 
ameaças cibernéticas nos portos de 
todo o mundo. Informações do Irão, 
juntamente com imagens digitais de 
satélite, mostraram a grande redução 
de�fluxo�do�porto�iraniano�durante�vá-
rios dias. Dezenas de navios de carga 
e petroleiros à espera de descarregar, 
enquanto� longas� filas� de� camiões� se�
formaram à entrada do porto.
Salientando o impacto económico e o 
efeito de onda de um ciberataque às 
infraestruturas portuárias, Rizika reve-
lou que um relatório publicado pela 
Lloyd’s�de�Londres� indicava�que�se�15�
portos asiáticos fossem invadidos, as 
perdas�financeiras�seriam�superiores�a�
110 mil milhões de dólares, uma parte 
significativa� das� quais� não� seria� recu-
perada através de apólices de seguro, 
uma vez que os ataques ao sistema TO 
não estão cobertos.
Sobre quais as partes do sistema TO – a 
rede que liga RTGs, gruas STS, sistemas 
de controlo de tráfego e de atracagem 
de navios, sistemas de movimentação 
de carga e sistemas segurança, etc., - 
que� estão� ameaçados,� Rizika� afirmou�
“estão sob ameaça todas as partes”.
Ao contrário da infraestrutura de TI, 
não� existe� um�painel� para� a� rede� TO�
que permita aos operadores verem a 
saúde de todos os sistemas ligados. 
Os operadores raramente sabem se 

ocorreu um ataque, invariavelmente 
escrevendo qualquer anomalia como 
um erro do sistema, falha do sistema 
ou�exigindo�o�reinício.
Eles não sabem como descrever algo 
que não lhes é familiar. Os sistemas 
estão a ser atacados, mas não estão re-
gistados como tal e, posteriormente, a 
rede�de�TI�fica�infetada,�explicou�Rizika.
“O que é interessante é que muitos 
operadores acreditam que têm isto 
protegido com a segurança cibernéti-
ca tradicional, mas os “fire walls” e o 
software que protege o lado de TI, não 
protegem os sistemas individuais na 
rede TO”,�disse.
Um�exemplo�seria�a� instalação�de�um�
sistema antivírus num sistema de nave-
gação da ponte de comando de navios 
(ECDIS) ou, em alternativa, um sistema 
de posicionamento numa plataforma 
flutuante�PD�(Posicionamento�Dinâmi-
co), ou num dos guindastes de cais do 
porto.
“O sistema antivírus revelar-se-ia rapi-
damente não essencial, prejudicando 
e inibindo o desempenho do sistema. 
Os sistemas antivírus são simplesmente 
irrelevantes em locais onde o agressor 
é anónimo e discreto”,�disse.
“As redes operacionais, ao contrário 
das redes de informação, medem-se 
pelo seu nível de desempenho. A sua 
operação não pode ser desligada e in-
terrompida. Um estado de emergência 
nestes sistemas só pode ser identifica-
do na sequência de uma greve e serão 
irreparáveis e irreversíveis.”
Nos casos em que se pensa que as re-
des�TO�são�protegidas,�ficámos�a�saber�
que muitas vezes são inadequadas e 
baseadas em sistemas informatizados 
industriais, operando em permanente 
estado�de�desconexão�da�rede�ou,�em�
alternativa, ligados aos sistemas por-
tuários e aos escritórios do fabricante 
de� equipamentos� no� exterior� através�
de�comunicação�de�rádio�RF�(wi-fi)�ou�
de uma rede celular (via SIM).
“Os hackers podem aceder aos guin-
dastes, podem aceder aos sistemas de 
armazenamento, podem penetrar nos 
sistemas operacionais centrais, quer 
através de ligações celulares, wi-fi e 
USB. Podem penetrar diretamente nes-
tes sistemas.”

Rizika disse que à medida que a indús-
tria marítima avança para uma maior 
digitalização e aumenta a utilização de 
sistemas em rede, autónomos, moven-
do mais equipamentos e tecnologias 
online, mais vulnerabilidades, mais la-
cunas, serão criadas.
“Haverá uma série de novas aberturas 
de segurança cibernética através das 
quais as pessoas podem atacar se os 
sistemas não estiverem devidamente 
protegidos.
“Se apenas uma parte desta operação 
meticulosamente gerida cair, criará 
atrasos sem precedentes e impacta-
rá o comércio global, perturbando as 
operações e as infraestruturas durante 
semanas, se não meses, custando de-
zenas de milhões de dólares em recei-
tas perdidas.”
A Naval Dome também prevê que cri-
minosos virtuais, terroristas e estados 
desonestos começarão a atacar o am-
biente�para�pedir� resgate.�“Uma área 
que vemos tornar-se uma questão im-
portante é a poluição ambiental induzi-
da por ciberataques. Pense nisso: você 
tem todos estes navios em portos, os 
hackers podem facilmente sobrecar-
regar sistemas e válvulas para iniciar 
fugas e despejar materiais perigosos, 
água de lastro, óleo de combustível, 
etc.”,�alertou�Rizika.
Dando conselhos sobre os primeiros 
passos que os operadores portuários 
precisam de tomar para proteger os 
seus sistemas de TO, disse que é vital 
uma compreensão profunda das dife-
renças entre os dois espaços.
“Há uma desconexão entre a TI e a TO 
no que respeita à segurança. Não há 
uma verdadeira segregação entre as re-
des. As pessoas podem entrar no lado 
TO e penetrar no lado da TI. Estamos a 
ver isto s agora. Os ataques bem-suce-
didos à rede de TI, têm as suas origens 
na penetração inicial pelo sistema TO.”
Muitos� dos� problemas� ficaram� aqui�
equacionados, mas a solução para 
eles é que é importante e essa não a 
conhecemos apesar de a Naval Dome 
afirmar�que�tem�uma�solução�de�defe-
sa cibernética única, capaz de proteger 
contra vetores de ciberataques internos 
e�externos�e�que�esta�solução�fornece�
proteção�para�sistemas�TO.”��
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A
lgo de estranho se passa 
com a localização dos navios 
através do GPS ao nível mun-
dial. De facto, tem vindo a ser 

notado�que�alguns�navios�se�“teletrans-
portam”�entre�continentes�e�outros�pa-
recem navegar em círculos em vez de 
progredirem avante.
Na madrugada de 31 de Maio, o navio 
petroleiro�Willowy�mais� quatro� outros�
eram dados como estando a navegar 
misteriosamente em círculos em vez de 
avançar. Imediatamente, se pensou que 
fortes correntes estavam a empurrar os 
navios. Porém, não se notavam tais cor-
rentes onde os navios navegavam ao sul 
do�Oceano�Atlântico,�a�oeste�da�Cidade�
do Cabo, na África do Sul.
Em� todos� os� casos,� ficou� claro� que�
a localização real era razoavelmente 
próxima�dos� locais�onde�pareciam�an-
dar às voltas. No entanto, em observa-
ções recentes, os locais reais dos navios 
estavam a milhares de quilómetros de 
distância�–� literalmente,�do�outro� lado�
do globo, na maioria dos casos.
Investigadores que monitorizam esses 
círculos bizarros perto da costa chinesa 
acreditam que provavelmente são o re-
sultado de uma manipulação sistemáti-
ca de GPS projectada para minar um 

sistema de rastreamento que todos os 
navios comerciais devem usar de acordo 
com a lei internacional.
Conhecida como AIS (automatic identi-
fication�system),�a�tecnologia�que�trans-
mite�identificadores�exclusivos�de�cada�
navio – juntamente com a sua localiza-
ção, rumo e velocidade.
De acordo com o NewScientist, navios 
que parecem navegar em círculos tor-
naram-se um fenómeno cada vez mais 
comum e misterioso perto de vários 
portos na costa da China, especial-
mente perto de terminais de petróleo e 
instalações do Governo.
Estas descobertas foram reveladas na 
reunião anual da Resilient Navigation 
and Timing Foundation em 5 de maio. 
O�investigador,�Bjorn�Bergman,�da�Sky-
Truth,� disse� que� conseguiu� verificar� a�
localização� verdadeira� aproximada� das�
embarcações�ao�examinar�o�campo�de�
visão do satélite que recebe os relatórios 
de�posição�do�AIS.�Por�exemplo,�um�sa-
télite que só conseguia ver o Golfo da 
Guiné na África Ocidental recebeu in-
formações do AIS que colocavam a em-
barcação�no�mar�de�Pt�Reyes,�no�norte�
da Califórnia.
Questionado sobre se isto era resultado 
de�falsificação,�Bergman�disse�que�não�

tinha a certeza. Incidentes anteriores de 
“circulação�de�embarcações”�na�China�
foram causados por alguma forma de 
interferência no GPS. Os relatórios de 
rastreadores� de� fitness� com� base� em�
GPS foram afetados de forma semel-
hante na mesma área e ao mesmo tem-
po. Actualmente, não há dados semel-
hantes para estes eventos marítimos.
A� análise� também� é� dificultada� pelo�
baixo�número�de�embarcações�envolvi-
das – apenas 12. Os navios afetados são 
de tipos e operações muito diferentes. 
Barcos-piloto, barcos de trabalho, re-
bocadores, navios de carga e de pas-
sageiros estiveram envolvidos no fenó-
meno. Esses navios foram localizados 
em�todas�as�regiões�do�mundo,�excepto�
na América do Norte.
A duração dessas interferências/des-
locações também variou bastante. O 
mais curto registado foi um navio frig-
orífico�–�menos�de�meia�hora.� Já�um�
outro� navio� esteve� “deslocado”� du-
rante mais de 16 dias.
A maioria dos navios relatou posições 
circulantes na costa do norte da Califór-
nia, embora dois tenham sido desloca-
dos para Madrid, um para a vizinhança 
de Hong Kong e outro para a cidade 
chinesa de Shanwei. O navio afectado 
durante mais tempo relatou pela pri-
meira vez uma posição falsa no mar do 
norte da Califórnia. Nos dias seguintes, 
o� local� falso� flutuou� quase�mil�milhas�
para o leste, movendo-se para o inte-
rior,�até�Utah.
Bergman admite claramente que não 
sabe� explicar� este� fenómeno.� Parece�
estar relacionado com o GPS e com o 
tipo�de�“falsificação�de�círculo”�anteri-
ormente observado na China e no Irão. 
No entanto, a falta de semelhanças 
entre�os�navios�e�os�incidentes�dificulta�
deduções.
Por enquanto, o fenómeno dos navios 
que navegam às voltas e que se tele-
transportam entre continentes continua 
a ser um verdadeiro mistério.  

ESTRANHO FENÓMENO NO GPS ESTÁ A FAZER COM 
QUE NAVIOS PAREÇAM NAVEGAR EM CÍRCULOS   
E TELETRANSPORTAR-SE ENTRE OCEANOS


