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OS NAVIOS QUE FIZERAM OU ALTERARAM A HISTÓRIA 

Se bem que não pretenda ser historiador e, portanto, o rigor histórico 
poderá não ser exacto, tentarei elencar uma série de navios que, de uma 
forma, ou de outra, foram uma marco pela positiva e, ou, pela negativa – 
embora e apenas, a partir dos navios de construção em ferro, no primeiro 
quartel do século XIX. 

Em 1820 a Inglaterra lançou ao mar o primeiro navio de ferro. Em 1783 
foi lançado o primeiro navio movido a vapor. Em 1819 o Savannah, 
contando com rodas de pás, cruzou o Atlântico, da Inglaterra para os 
Estados Unidos. Em 1845 deu-se a substituição das rodas propulsoras 
por hélices. Em 1870 generalizou-se o uso do aço em navios. Em 1890 
foi lançado o primeiro quebra-gelo1, o Murtaja. Em 1897 foi apresentado 
ao mundo o primeiro navio a turbina. Em 1911 entrou em serviço o 
primeiro navio a diesel inventado pelo engenheiro alemão Rudolf Diesel. 

O Savannah foi o primeiro navio a vapor a atravessar o Atlântico, tendo 
iniciado a sua primeira travessia a 24 de Maio de 1819. O navio, embora 
à vela, estava equipado com motor a vapor e pás laterais, tendo levado 
quatro semanas para concluir a viagem entre Savana e Liverpool. 

Embora a roda de pás tivesse evoluído para o hélice e o motor a vapor 
para as turbinas a vapor, dando origem aos modernos navios, alguns 
modelos fluviais continuaram a utilizar a propulsão por pás por muito 
tempo, como os típicos steamboats do Rio Mississípi. A invenção do 
motor a vapor por James Watt propiciou o sonho de mover grandes 
embarcações sem depender dos ventos, o que foi realizado por Robert 
Fulton com o Clermont em 1807. 

Com a introdução dos motores a vapor e respectiva instalação nos 
navios, a duração de tempo das travessias marítimas foi drasticamente 
reduzida. No entanto, trouxe diversos inconvenientes: a poeira do carvão 
que enegrecia tudo, o fumo da queima do carvão com o óleo lubrificante, 
o barulho, o estremecimento do casco do navio, além do perigo de 
explosão da caldeira por operação inadequada. A acrescer, os navios a 
vapor não tinham cascos estáveis e as condições de navegabilidade 
eram extenuantes para os passageiros e tripulantes, o que tornava 
extremamente desconfortáveis as viagens marítimas. 

                                                           
1 Quebra-gelo a vapor propriedade do Estado Finlandês.  
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O primeiro navio com o casco totalmente em ferro a ser registado e 
notado (classe A) pela Lloyds foi o Syrius, com 180 toneladas de 
arqueação e de nacionalidade francesa, em 1837. 

O SS Great Britain foi o primeiro navio transatlântico a ter um casco e 
um hélice propulsor de ferro e, quando lançado em 1843, era o maior 
navio da época (98 metros). Foi originalmente projectado para 
transportar 120 passageiros de 1ª classe (26 dos quais em camarotes 
individuais), 132 passageiros de 2ª classe e 120 tripulantes. Iniciou a sua 
viagem inaugural para Nova Iorque a 26 de Julho de 1845, tendo sido 
completada em 14 dias. 

Pelo início da segunda metade do século XIX, na Inglaterra começaram a 
ser criadas as primeiras companhias marítimas para viagens aos 
continentes distantes da Europa. A travessia regular dos oceanos foi 
iniciada pelos chamados navios postais a vapor. Era um negócio 
lucrativo para as companhias marítimas, que recebiam subvenção estatal 
para o transporte de correspondência. 

Em 1836 foi inaugurado o Great Western, o maior transatlântico até 
então, com cerca de 80 metros e podendo transportar 160 passageiros. 
Tinha o casco chapeado a aço e, além das velas, tinha pás propulsoras. 

Em 1840, a Cunard Line construiu o Britannia, um transatlântico de 
cerca de 68 metros, podendo transportar 1150 passageiros. Era mais 
rápido e mais luxuoso que o Great Western. 

Em 1860, a White Star Line construiu o RMS Oceanic, um navio 
relativamente pequeno (128 m) e pouco luxuoso comparado ao Britannia, 
mas muito mais rápido. Era, basicamente, um Clipper, modernizado, que 
podia transportar mais de mil passageiros. Com apenas uma chaminé e 
quatro mastros para velas (típico dos Clipper), tinha o casco em aço 
dividido em onze compartimentos estanques e era impulsionado por uma 
combinação de energia a vapor e velas. Foram construídos três navios 
gémeos: Atlantic, Baltic e Republic. Todos com as mesmas dimensões, 
embora de tonelagens diferentes. O sucesso dos quatro transatlânticos 
levou a White Star a encomendar outros dois navios: o Adriatic e o 
Celtic. 

O Oceanic estabeleceu um recorde de velocidade entre os portos de 
Yokohama e San Francisco em Dezembro de 1876, com o tempo de 13 
dias, 14 horas e 5 minutos. Em 1882 o navio teve um acidente no estreito 
Golden Gate, à entrada da baía de São Francisco, na Califórnia, do qual 
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resultaram 16 mortes. Durante o resto do século XIX e início do XX, a 
White Star e a Cunard competiriam pela supremacia no Atlântico e pela 
preferência dos passageiros ricos. 

As primeiras grandes companhias de navegação nascem em Portugal no 
século XIX. As viagens marítimas, entre Lisboa e Porto, tiveram início 
com a aquisição do primeiro navio a vapor português em 1821 – o 
Lusitânia. Havia sido adquirido pela Companhia João Baptista Ângelo da 
Costa e C.ª, mas a carreira foi suspensa dois anos mais tarde, após 
naufrágio junto a Ericeira. Em 1825 a carreira foi retomada com o vapor 
Restaurador Lusitano, que viria a perder-se em 1832 durante as 
Guerras Absolutistas. 

 

O primeiro hélice para navio foi construído por Yosip Ressel em 1827, 
tendo-se inspirado no saca-rolhas espiral comum, efectuando os seus 
primeiros testes em 1826, na cidade de Trieste, Áustria, embora sem 
grande êxito. A primeira viagem através do Atlântico com um navio 
propulsionado apenas por hélice foi em 1839, com um hélice de Ressel 
melhorado pelo engenheiro sueco John Ericsson. Esta novidade, que 
veio a generalizar-se até à actualidade, deve ser considerada como um 
dos processos de desenvolvimento mais inovadores, só comparável à 
introdução das máquinas com caldeiras a vapor nos navios que, até 
então, só utilizavam a propulsão a vela. 
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Em 1845, o Almirantado Britânico propôs uma competição para 
estabelecer definitivamente o que era mais eficaz: a roda ou a 
propulsão a hélice. Uma fragata com rodas de pás, a “Alecto”, tinha 
uma gémea ainda no estaleiro, a “Rattler”, que foi modificada a 
toda a pressa para incorporar a propulsão a hélice. Equipadas com 
máquinas de 200 hp as duas embarcações eram idênticas em 
tudo, excepto no sistema de propulsão. Uma vez entregues, foram 
sujeitas a uma série de experiências e a “Rattler” demonstrou ser 
superior. A prova definitiva teve lugar a 3 de Março de 1845: as 
duas embarcações foram unidas, popa contra popa, e receberam a 
ordem de dar toda avante em direcções opostas. Inicialmente, 
nada aconteceu, mas, lentamente, a “Rattler” começou a avançar 
até que, por fim, rebocou a “Alecto” pela popa à velocidade de dois 
nós. In Enciclopédia Navios e Veleiros. 

O Canal de Suez é uma via navegável que liga o Mar Mediterrâneo ao 
Mar Vermelho. Foi inaugurado em 17 de Novembro 1869, após 10 anos 
de construção. O primeiro navio comercial a passar através do canal foi o 
navio britânico Delta da P&O.  

A marinha mercante (ou de comércio, como entenderem) sempre teve 
uma relação muito estreita com o fenómeno causa-efeito (aprendizagem 
com os erros). Até, por que, como dizia o pensador Brousseau, o erro 
não se resume no efeito da ignorância ou do acaso, mas do efeito de um 
conhecimento anterior que se revela falso ou inadequado. Por isso, 
constata-se que, por norma, após a ocorrência de um acidente grave, 
surge uma resposta regulatória ou a incorporação de inovações 
tecnológicas. 
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Com nome em honra do profeta persa, o Zoroastro foi o primeiro navio 
petroleiro do mundo – tendo entrado em operação no ano de 1878. O 
navio-tanque foi construído com aço (tipo Bessemer), enquanto os seus 
tanques foram construídos em ferro. 

Até então, o petróleo era transportado de forma muito rudimentar em 
barris e tambores e, em seguida, transportado até os locais de consumo, 
o que causava problemas, não apenas em termos de tempo consumido 
para carregar e descarregar os tambores nos navios, como também em 
termos de preocupação com a segurança do óleo, assim armazenado 
dentro dos navios. 

 

O petroleiro Zoroastro tinha 55 metros de comprimento, 10,7 metros de 
boca e um calado de cerca de 3,5 metros. Podia carregar até 240 
toneladas de querosene, trafegando entre as províncias de Astrakhan e 
Baku, ao longo do rio Volga até o Mar Cáspio. Constatado o sucesso do 
navio, o armador (Branobel – dos irmãos Nobel) encomendou mais oito 
navios nos anos seguintes. 

No ano de 1909, a 23 de Janeiro, 26 milhas ao sul de Nantucket, debaixo 
de forte neblina, o Republic da White Star Lines é abalroado pelo 
Florida do Lloyd Italiano. São chamados navios de resgate ao local do 
acidente via rádio. O Baltic da White Star Lines tem que tactear através 
da névoa, durante doze horas, até chegar ao avariado Republic. Depois 
do Baltic ter recolhido todos os passageiros e tripulantes do Republic, o 
navio avariado é levado a reboque, embora acabe por se afundar pelas 
08:00 do dia 24. 

No ano seguinte, após três anos de intensas experiências, testes e 
desenvolvimento, os primeiros WIDAR (WIreless Detection And Ranging) 
operacionais são instalados nos navios de guerra britânicos 
Dreadnought e Invincible. Os jornais britânicos da época relataram que 
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"este novo dispositivo vai ajudar na navegação e evitar colisões no mar, 
tal como no ano passado, entre o Republic e o Florida".  

A 20 de Setembro de 1911, o Olympic da White Star Lines e o cruzador 
britânico Hawke colidem no Canal Spithead, ao largo de Southampton, 
durante o dia em situação de neblina. Considerando este acidente, o que 
sucedera com o Republic, dois anos antes, e da dificuldade que o Baltic 
tivera em chegar ao local do acidente devido ao nevoeiro, os 
responsáveis pela White Star Lines pediram ao Almirantado, autorização 
para instalar o novo equipamento de detecção nos seus três navios 
novos, o Olympic, o Titanic (em acabamentos) e o Gigantic (em 
construção), a fim de se conseguir experiência prática na sua utilização e 
para garantir uma maior segurança no mar. 

A 10 de Abril de 1912, o Titanic foi o primeiro navio mercante a ser 
equipado com WIDAR, deixando Southampton, Inglaterra, para Nova 
Iorque, na sua viagem inaugural. O equipamento era operado por um 
tenente da Marinha Real, um suboficial e quatro praças. 

 

Nenhum outro naufrágio da história deixou uma marca tão forte na 
consciência pública como a do RMS Titanic. Mais de um século depois 
de sua perda, a história deste grande navio continua a fascinar as 
pessoas por todo o mundo. As circunstâncias deste naufrágio e o 
desproporcionado número de vidas ceifadas levaram a comunidade 
internacional a rever, seriamente, a legislação relativa à segurança da 
vida humana no mar. 



António Costa – Dez 2013 Página 7 
 

O Titanic era o maior navio ao seu tempo. A sua viagem inaugural teve 
início em Southampton, Inglaterra, a 10 de Abril de 1912 e fez escala em 
Cherbourg e Queenstown antes de se dirigir para o seu destino final, 
Nova Iorque.  

Pouco antes da meia-noite de 14 de Abril, o navio embate num 
icebergue, abrindo água em 6 dos seus 16 compartimentos estanques. O 
Titanic afundou em pouco menos de duas horas, tendo com ele levado 
1.517 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Ao momento, foi o pior 
desastre da história, no mar, e ainda hoje assim é considerado2. 

Foram criadas duas comissões de inquérito, uma nos EUA (chefiada pelo 
senador William Alden Smith) e outra no Reino Unido, através da British 
Board of Trade (chefiada por Lord Mersey, o Comissário de Naufrágios). 

Ambos os inquéritos, nos seus relatórios finais, dedicam uma grande 
parte a recomendações relativas à segurança da vida humana no mar, 
concluindo que os regulamentos existentes estavam muito 
desactualizados e precisavam de revisão imediata. Além das propostas 
gerais para a melhoria das condições de segurança, as áreas em que 
concentraram as suas críticas foram a conduta dos operadores de rádio 
(aliás, o Titanic foi o primeiro navio da história a enviar um SOS como 
sinal de socorro), as acções a serem tomadas pelos capitães de navios 
na presença de gelo, os regulamentos de salvamento marítimo e os 
códigos de construção naval. 

Nos anos que se seguiram, as recomendações conjuntas das comissões 
de inquérito norte-americanas e britânicas foram transformadas em lei 
por nações em todo o mundo. 

O naufrágio do Titanic foi o catalisador para a adopção, em 1914, da 
primeira Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana 
no Mar (SOLAS). O desastre levantou tantas questões sobre as normas 
de segurança em vigor, que o Reino Unido propôs a realização de uma 
conferência para desenvolver normas internacionais. A Conferência, que 
contou com a presença de representantes de 13 países, introduziu novos 
requisitos internacionais que regulam a segurança da navegação em 
todos os navios mercantes, a construção de anteparas estanques e 
resistentes ao fogo, meios de salvação e de prevenção de incêndios e 
                                                           
2 Em 30 de Janeiro de 1945, três torpedos soviéticos afundavam o navio alemão Wilhelm Gustloff, com 
mais de 9.000 refugiados a bordo, nas águas geladas no mar Báltico. A seguir surge o Kiangya, afundado 
em Setembro de 1948 no mar da China e com um número vítimas de cerca de 3.900 (número não 
exacto) e o ferry Joola, na Gâmbia em Setembro de 2002, com 1863 vítimas. 
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aparelhos de combate a incêndios em navios de passageiros. A 
Conferência colocou, ainda, outros requisitos como equipamentos de 
radiotelegrafia para navios que transportassem mais de 50 pessoas além 
de acordarem a criação de uma patrulha de gelo no Atlântico Norte. 

A Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar 
(SOLAS), foi aprovada em 20 de Janeiro 1914, não tendo entrado em 
vigor, tal como o previsto, em Julho de 1915, devido à eclosão da 1ª 
Guerra Mundial.  

Em 1927, foram feitas propostas para outra conferência que teve lugar 
em Londres, dois anos depois. A versão de 1929 foi acrescentada e 
melhorada, incluindo artigos sobre a construção de navios, equipamentos 
de salvamento, prevenção e combate a incêndios, equipamentos de 
telegrafia, auxílios à navegação e regras para evitar colisões – um dos 
dois anexos da Convenção revista inclui os regulamentos internacionais 
para evitar colisões no mar (ColRegs). Entrou em vigor em 1933. 

 

Construído pelos estaleiros Burmeister & Wain Shipyard, em Copenhaga, 
na Dinamarca, e lançado à água em 4 de Novembro 1911, o MS 
Selandia foi o primeiro navio de longo curso, no mundo, a ser movido 
exclusivamente pelo diesel (sem velas ou turbinas). Projectado para o 
transporte de carga e passageiros, iniciou a 17 de Fevereiro de 1912 a 
sua primeira viagem de Copenhaga para Banguecoque, iniciando a 
tradição de serviço de linha dinamarquesa. 
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O Selandia tinha 4.964 toneladas de arqueação bruta (6.800 tpb) e media 
112,8 m de comprimento, com 16,2 m de boca. Possuía dois motores 
B&W (hoje, MAN Diesel & Turbo) de oito cilindros (dois hélices), a quatro 
tempos com a potência instalada de 1.250 cv e uma velocidade de 11 
nós. Como particularidade de construção, não tinha chaminé, pelo que o 
fumo dos motores era evacuado através do mastro de vante. Naufragou 
em 1942, após 30 anos de serviço. 

 

Actualmente, a utilização de diesel em veículos a motor e, em especial, 
nos navios é uma questão de rotina. No entanto, à altura, no início do 
século XX, foi uma inovação de excepcional importância para o 
desenvolvimento do transporte marítimo. A transição para o diesel foi um 
enorme passo em frente, tanto tecnologicamente, como nos domínios 
ambiental, operacional e, em particular, económico, tendo permitido abrir 
um corredor de exportação para o Extremo Oriente. 

O Canal do Panamá (uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno) liga 
os oceanos Pacífico e Atlântico. É um canal de 48 milhas, de enorme 
importância para o comércio marítimo internacional. A França iniciou a 
construção do canal em 1881 mas, devido a problemas de engenharia e 
à doença e morte em massa dos trabalhadores da obra, a construção foi 
interrompida. Os EUA tomaram a obra em 1904, tendo levado 10 anos 
para completar o canal que permitiu aos navios navegarem entre os dois 
oceanos, com maior segurança e em metade do tempo.  

A 13 de Agosto 1914, o SS Cristibal tornou-se o primeiro navio a 
atravessar o Canal do Panamá, mas devido à 1ª Guerra Mundial a 
abertura oficial do canal apenas ocorreu em 15 de agosto de 1914, pelo 
que o SS Ancon (com um carregamento de cimento) tem a honra de 
surgir nos registos como o primeiro navio a atravessar o Canal do 
Panamá. 

O presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt, a 27 de Setembro 
de 1941, lançou um repto à indústria de construção naval dos EUA, 
tendo-o apelidado de "um dia memorável na história da construção naval 



António Costa – Dez 2013 Página 10 
 

norte-americana", no que ficou conhecido na história como o “Dia da 
Frota da Liberdade” (Liberty Fleet Day). Naquele dia, 14 navios foram 
lançados desde o amanhecer até o anoitecer em estaleiros dos EUA, de 
costa a costa, como parte dos 350 milhões dólares do programa de 
construção de navios de emergência (para o esforço de guerra). Era 
necessário construir mais navios do que aqueles que os alemães 
poderiam afundar, para se conseguir o abastecimento da Europa, palco 
da guerra. O programa exigiu um esforço hercúleo: construir o 
equivalente a mais da metade da frota mercante mundial do pré-guerra. 

O primeiro navio da nova classe Liberty foi o Patrick Henry. Resultavam 
de um desenho inglês anterior à guerra e eram considerados como 
“patinhos feios”, tendo sido concebidos com três objectivos em mente: 
custo mínimo, rapidez de construção e simplicidade de operação. Este 
projecto base estava preparado para alterações, com as mesmas feitas 
após o lançamento (e muitas vezes após a conclusão), dando lugar a 
navios de transporte de tropas, navios de carvão, navios-hospitais e 
navios oficina para desenvolver reparações em qualquer lugar. 

Eram navios de carga seca com o comprimento de 134,5 metros por 17,4 
metros de boca, com uma capacidade de carga aproximada de 10.500 
toneladas. Se antes da guerra, em condições normais, demoravam cerca 
de 7 meses a serem construídos, durante o período de emergência a 
cadência era cerca de um por mês. Por incrível que pareça, o estaleiro 
Kaiser, em Oakland, construiu o Liberty Ship Robert Peary em 4 dias, 15 
horas e 30 minutos, desde o assentamento da quilha ao lançamento. Em 
seguida, foi equipado, pintado, feitos os testes de mar, a tripulação 
treinada e o navio totalmente carregado com 10 mil toneladas de carga, 
tendo iniciado viagem 7 dias após o assentamento da quilha. 

Ao todo, foram construídos 2.710 navios Liberty para o esforço de guerra 
(253 foram afundados). Cerca de metade da frota sobrevivente foi 
vendida no final da guerra, sendo que alguns desses navios ainda 
operavam no início da década de 1970. Dois foram restaurados como 
museus flutuantes, o John Brown e o Jeremiah O'Brien. 
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Eram duas as principais variantes do navio Liberty produzidas, além do 
base – o petroleiro e o mineiro ou de transporte de carvão (colier). O 
petroleiro foi proposto no final de 1942, como resposta à necessidade de 
transportar mais combustíveis (devido à entrada dos EUA na guerra) e 
compensar as grandes perdas entre a frota de petroleiros existentes. A 
intenção inicial foi, tanto a conversão de navios já existentes, como a de 
construir novos, específicamente, petroleiros. 

O petroleiro era, em tudo, semelhante ao navio de carga, com o mesmo 
comprimento, boca e calado, bem como o mesmo sistema de propulsão. 
Deliberadamente, era mantido todo o equipamento de convés, embora 
redundante (paus de carga, etc.), com a tubulação necessária ocultada, 
para evitar que fosse identificado como navio-tanque e, assim, evitar ser 
alvo específico. A camuflagem era, ainda, auxiliada pela capacidade 
desses navios transportarem carga no convés. Foram produzidos, no 
total, 62 destes navios-tanque, tendo a maioria sido reconvertida em 
navios de carga seca, no pós-guerra. 

Dentro do mesmo programa, surgiram os navios-tanque T2. Um dos 
primeiros foi o Corsicana, de 152,7 metros. Foi o primeiro de seis navios 
de 16.000 tpb construídos pela Bethlehem Steel para a Socony-Vacuum 
Oil Co. Com base num projecto comercial, este navio incorporou muitas 
modificações de defesa nacional. 

A variante mais popular foi a T2-SE-A1. Quase 500 destes navios de 
16.613 tpb foram construídos durante a guerra. Muitas destas 
embarcações foram posteriormente vendidas no mercado internacional, 
tendo operado comercialmente por décadas. Durante anos, o T-2 foi o 
padrão pelo qual os outros navios eram medidos. 

O tempo médio de construção, do assentamento de quilha até a 
conclusão dos testes no mar, era de cerca de 70 dias, que incluía 55 dias 
de construção e outros 15 dias de acabamentos e armamento. 

No final da década de 1950 e início da seguinte, com a procura crescente 
por petróleo e combustíveis, a maioria destes navios manteve-se em 
operação comercial tendo, vários deles, sofrido um processo de 
jumboise3 – ou seja, o processo de aumentar o tamanho de um navio. 
Embora nesse processo tivessem sido envolvidos diferentes projectos e 

                                                           
3 Jumboising: A conversão de um navio para aumentar o seu deslocamento, através de um corte 
transversal a meia-nau e a instalação de uma nova secção. 
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estaleiros por todo o mundo, poderemos dizer que, na sua maioria, 
ficaram com as dimensões médias: 185 m Cff x 22,86 Boca e 23.400 tpb. 

 

Em 1950, aquando do seu lançamento à água, o David Melgueiro, foi 
considerado o maior arrastão do mundo. Construído nos Países-Baixos 
(nos estaleiros T. van Duijvedijk Scheepwerf, de Lekkerkerk), pertenceu à 
frota da SNAB – Sociedade Nacional dos Armadores de Bacalhau. 
Estava registado no porto de Lisboa e possuía as seguintes 
características: 1.693 TAB, 80,15 metros de cff, 11,85 metros de boca, 
estava equipado com uma máquina de 1.600 bhp, navegava a 11,3 nós 
de velocidade máxima e podia carregar 1.800 toneladas (ou seja, 30.000 
quintais) de bacalhau verde salgado. 

 

Em 1956, o Ideal X, um petroleiro T-2 da 2ª Guerra Mundial convertido, 
foi o primeiro navio de contentores comercialmente bem-sucedido. 

Construído pela Marinship Corporation em 1948 como Potrero Hills, foi 
mais tarde comprado pela Pan-Atlantic Steamship Company de Malcom 
McLean4. Em 1955, o navio foi modificado para transportar contentores e 
rebaptizado Ideal X. Durante a sua primeira viagem na nova 
configuração, em 26 de Abril 1956, o navio transportou 58 contentores de 

                                                           
4 Mais tarde Sea-Land Service. 
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Port Newark, New Jersey, para o Porto de Houston, Texas. Não foi, no 
entanto, o primeiro navio porta-contentores.  

O Clifford J. Rodgers, construído pela Canadian Vickers Ltd, Montreal, 
para a British Yukon Ocean Services Ltd, foi entregue em 1955. 
Projectado para o comércio entre Vancouver e o território de Yukon, 
transportava para o norte carga geral, chumbo e concentrados de zinco 
em paletes, enquanto na viagem para sul, transportava contentores com 
minério de amianto. Estava projectado para o transporte de 168 
contentores, atravessados bombordo/estibordo a três de altura sobre as 
escotilhas, sendo, por vezes, apresentado como o primeiro navio porta-
contentores, embora não navegasse em alto mar, apenas nos Grandes 
Lagos. 

Desde 1956 e do Ideal X, foram muitas as alterações resultantes em todo 
o mundo, tanto no nível económico, como social e de distribuição urbana. 
Antes do contentor, a indústria naval era um sector muito trabalhoso e 
demorado, no que concerne a carga e descarga de mercadorias em 
navios, vagões ou camiões. Consequentemente, o transporte levava 
muito tempo e era muito caro. A contentorização rompeu com a velha 
tecnologia do transporte, com melhorias na eficiência, que aumentaram a 
produtividade nas ligações tradicionais e eliminaram regras de trabalho 
de estiva ineficientes, reduzindo, drasticamente, os custos de transporte. 

Mas as vantagens intrínsecas da contentorização não foram 
suficientemente percebidas na década de 1950. Isso ficou a dever-se a 
diversos factores, de entre eles aos portos e infra-estruturas portuárias, 
aos navios e os aos seus proprietários, representantes do governo, 
estivadores e sindicatos, ferrovia e camiões, às regras da concorrência 
entre os diferentes modos de transportes e ao conjunto de normas 
técnicas e das seguradoras marítimas, que não se encontravam 
devidamente preparadas.  

Neste quadro geral do processo de inovação, um actor em particular – 
empreendedor – desempenhou um papel crucial no desenvolvimento e 
implementação da utilização de contentores de forma eficiente. Embora 
não tenha sido o inventor do contentor, Malcom McLean foi o primeiro a 
ter sucesso neste novo negócio depois do fracasso de várias 
experiências antes da Segunda Guerra Mundial. A partir de uma 
empresa de camionagem fundada em 1934, este visionário entrou no 
sector em 1956, tendo construído um império no ramo de transporte, 
depois de comprar alguns navios construídos para a 2ª Guerra Mundial. 
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Além disso, o processo de normalização, crucial para colher os 
benefícios desta nova tecnologia, durou vários anos. Apenas em 1967, 
foram padronizadas as dimensões dos contentores e do principal 
equipamento relacionado, através do comité ISO. Com o fim desse longo 
processo de padronização, o sector de transporte entrou numa fase de 
concentração na década de 1970, à medida que mais e mais capital foi 
entrando no sector e que a corrida por navios cada vez maiores foi 
alimentando o desenvolvimento da indústria. 

 

Tendo por base a visão de um dos líderes mais brilhantes dos Estados 
Unidos, Dwight Eisenhower, o NS Savannah foi um navio que definiu 
muitos e importantes padrões. Foi o primeiro navio mercante nuclear a 
ser construído como parte do Programa “Átomos da Paz”, iniciado na 
década de 1950, numa tentativa de demonstrar o uso produtivo da 
energia nuclear (para fins pacíficos) em todo o mundo. 

Tendo entrado em operação no ano de 1962, o navio de propulsão 
nuclear NS Savannah foi construído, principalmente, para ser utilizado 
como um navio “embaixador-com-frete”. A sua construção resultou da 
colaboração conjunta das três principais autoridades dos EUA – MARAD, 
o Departamento de Estado do Comércio e a Comissão de Energia 
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Atómica – custando cerca de 47 milhões de dólares, naquela época. Este 
custo incluiu o reactor atómico e a fonte de combustível necessária ao 
navio.  

Era um navio misto de carga e 60 passageiros em primeira classe. 
Embora tenha sido um navio tecnicamente avançado (e amplamente 
aceite, em termos de visão do programa), foi economicamente ruinoso, 
não só pelo que custou, como também pelo seu funcionamento, por 
necessitar de uma tripulação superior à habitual, tendo sido retirado ao 
serviço em 1971 e, depois de uns anos de descontaminação, agora está 
em Baltimore, servindo como barco museu. 

 

A 18 de Março de 1967, o petroleiro Torrey Canyon encalhou na 
Pollard's Rock do recife Seven Stones, no nordeste das ilhas Scilly (costa 
da Grã-Bretanha). Foi a primeira grande catástrofe ambiental de um 
petroleiro no mundo. O superpetroleiro carregava petróleo do Kuwait 
para Milford Haven, no País de Gales. O navio era um dos maiores à 
época. Tinha 296,87 metros de comprimento e havia sido acrescentado 
(jumboised) no estaleiro Sasebo Heavy Industries, no Japão, durante o 
boom do petróleo da década de 1960. Na altura, a sua capacidade quase 
que duplicou, podendo carregar até 120 mil toneladas de petróleo bruto. 
Quando ocorreu o acidente, o navio tinha a bordo cerca de 110 mil 
toneladas. O navio era de propriedade de uma empresa dos EUA, com 
sede na Bermuda, navegava sob a bandeira liberiana com uma 
tripulação italiana e estava fretado pela British Petroleum. 

Após o encalhe, houve como a consequente perda total da embarcação 
e o inevitável derramamento da sua carga de petróleo para o meio 
ambiente. O proprietário, ao verificar a gravidade e extensão dos danos 
causados, simplesmente a abandonou, uma vez que na época não havia 
nenhum instrumento internacional que o responsabilizasse pelas 
consequências advindas daquele desastre. 

A força aérea britânica, numa tentativa desesperada de transformar a 
poluição marítima em atmosférica, já que cerca de 60% da carga se 
havia espalhado pelo mar, bombardeou o navio com bombas de napalm. 
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Após algumas tentativas e com a baixa temperatura da água do mar, não 
houve sucesso na operação e os 40% restantes do óleo, que ainda 
restavam a bordo da embarcação, vazaram para o mar. 

Esse acidente pôs a nu uma situação que necessitava de inclusão e 
atenção na legislação internacional: a compensação por danos causados 
por poluição por óleo transportado, como carga, nos navios. As 
dificuldades inerentes a qualquer reclamação de poluição por óleo 
naquele período estavam presentes neste acidente, uma vez que os 
contratos da embarcação reflectiam a forma como a indústria de 
transporte marítimo estava estruturada. O navio estava registado com 
bandeira liberiana e tinha como proprietário de registo uma empresa da 
Bermuda, que era subsidiária de uma outra americana.  

O navio estava afretado a casco nu pela Union Oil que, por sua vez, o 
fretou por viagem à Bristish Petroleum, a, então, estatal de petróleo do 
Reino Unido. Nessas circunstâncias, havia incerteza em relação a qual 
jurisdição ou que legislação iria governar as reclamações. Outra questão 
importante envolvida em dúvidas foi a quem seriam endereçadas essas 
reclamações. A empresa proprietária da embarcação possuía, somente, 
o navio como o único activo e um seguro, muito limitado, em relação à 
sua responsabilidade civil. Esse seguro era, de todo, insuficiente para 
cobrir os valores das reclamações apresentados na França e no Reino 
Unido, em função da poluição das suas costas pelo óleo. 

Devido a este acidente com o Torrey Canyon e percebendo a lacuna 
existente na legislação internacional, a Organização Marítima 
Internacional (IMO) propôs a adopção de um instrumento que 
canalizasse a responsabilidade para o proprietário da embarcação. 
Assim, em 1969, houve a proposição para a adopção da Convenção 
Internacional Sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados por 
Poluição por Óleo de 1969 (CLC 69). 
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Posteriormente, novos acidentes com navios petroleiros aconteceram e 
demonstraram que o nível de protecção regulada na CLC 69 se 
encontrava num patamar inadequado, face aos valores reclamados e 
danos ambientais causados, o que culminou com a proposição, pela 
IMO, da adopção do Protocolo à Convenção Internacional Sobre 
Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por Óleo de 
1969, conhecido como CLC 92. 

De igual forma, podemos considerar que este acidente despoletou e 
acelerou a necessidade de uma nova Convenção que respondesse a 
questões como a prevenção da poluição por hidrocarbonetos. A IMO 
convocou, então, uma conferência internacional para preparar um acordo 
internacional para a colocação de restrições sobre a contaminação por 
navios. Nasceu, assim, a Marpol 73, mais tarde aditada pelo Protocolo de 
1978. Desde a sua adopção, a Convenção foi alterada várias vezes, 
sendo que as alterações mais importantes foram feitas em resposta a 
acidentes: Exxon Valdez (1989), a Erika (1999) e Prestige (2002). 

Aproveitando o tema petroleiro e lembrando que o encerramento do 
Canal de Suez levou os armadores a olharem para a necessidade dos 
navios terem de navegar em torno do Cabo da Boa Esperança com lucro, 
o mundo confrontou-se com o imparável crescimento dos navios 
petroleiros. Na realidade não pararam de crescer, até a entrega do 
Globtik Tóquio de 483.000 tpb (1972), seguido do Nissei Maru (1975, 
logo após a primeira crise do petróleo, de 1973) de 484.000 tpb. No 
entanto, o maior navio-tanque de sempre, foi o Jahre Viking de 564.763 
tpb, construído em 1979, pela Sumitomo. Este último, começou a 
navegar em 1981, baptizado de Seawise Giant. Em 1988, foi 
bombardeado por caças iraquianos durante a guerra Irão-Iraque, sendo 
depois reformado, voltando a navegar em 1989, com o nome Happy 
Giant. Em 1991 foi vendido, tendo passado a chamar-se Jahre Viking, 
nome pelo qual se tornou mundialmente famoso. Em 2004 deixou de 
navegar e transportar petróleo. De novo rebaptizado, de Knock Nevis, 
passou a funcionar como um navio FSO5 no Qatar, para a Maersk Oil. 
Foi o maior navio do mundo, o mais pesado objecto móvel já construído 
pelo homem até ao seu desmantelamento em 2010. 

                                                           
5 Floating Storage and Offloading (Unidade flutuante de armazenamento e transferência). 
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A 16 de Março de 1978 o sistema hidráulico de leme do Amoco Cadiz 
avariou em situação de temporal e, apesar da tentativa de reboque, o 
petroleiro encalhou ao largo da costa da Bretanha, em França. Muitos 
dos seus tanques sofreram rombo, pelo que toda a sua carga de 227.000 
toneladas de petróleo foi derramada no mar. O óleo contaminou mais de 
300 km da costa da Bretanha e matou 20 mil aves, milhões de moluscos 
e outras espécies, tendo afectado, seriamente, o cultivo de ostras, pesca, 
e turismo. Segundo os cientistas, provocou a morte de cerca de 260 mil 
toneladas de animais marinhos. O mar revolto impediu o funcionamento 
eficaz dos meios de recuperação existentes – dispersantes, skimmers e 
sistemas de vácuo – sendo considerado o acidente com maior derrame 
de petróleo (por navio) em todo o mundo. Este derrame causou uma 
enorme repercussão pública e política na Europa, tendo sido exigidos 
regulamentos mais rigorosos. 

O Memorando de Entendimento de Paris sobre o Controlo Pelo Estado 
do Porto (Port State Control – PSC) é um acordo administrativo entre 
vinte e sete Autoridades Marítimas europeias. Em 1978, foi desenvolvido 
o “Memorando de Haia” constituído por uma série de autoridades 
marítimas da Europa Ocidental. Preocupava-se, essencialmente, com as 
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condições de vida e trabalho a bordo, conforme o exigido pela 
Convenção da OIT nº 147. 

No entanto, quando o memorando estava prestes a entrar em vigor 
(Março de 1978), o maciço derrame de óleo ocorrido devido ao acidente 
do Amoco Cadiz e o forte clamor público e político provocado, forçou um 
memorando mais abrangente, que passou a cobrir a segurança da vida 
humana no mar e a prevenção da poluição por navios, para além das 
condições de vida e de trabalho a bordo dos navios. 

Na madrugada de 7 de Março de 1980, foi recebido um sinal de socorro 
do petroleiro Tanio, de pavilhão panamiano e construção de 1958. O 
navio navegava do porto de Wilhemshaven para o de Civitavecchia 
(Itália), com 26 mil toneladas de óleo combustível pesado e 900 
toneladas de óleo combustível próprio. Quando saía do canal, na costa 
norte de Finistére (Bretanha ocidental), foi apanhado por uma violenta 
tempestade, que o partiu em dois, tendo derramado grande parte da 
carga. Apesar de vento noroeste de força 11, um navio-tanque de carga 
britânico chegou, rapidamente, até o navio danificado, a norte da ilha de 
Batz. A proa flutuava verticalmente, enquanto a popa estava adernada. 
Um helicóptero da Marinha francesa resgatou 31 tripulantes com ventos 
de 50 nós. No entanto, outros oito, incluindo quatro oficiais, foram dados 
como desaparecidos. 

Posteriormente um novo Memorando de Entendimento sobre o Port State 
Control foi assinado em Janeiro de 1982 por catorze países europeus na 
Conferência Ministerial realizada em Paris. Entrou em vigor a 1 de Julho 
de 1982. Desde essa data, o Memorando de Paris, foi alterado várias 
vezes para incluir novos requisitos de segurança do meio ambiente 
marinho, decorrentes da Organização Marítima Internacional (IMO) e de 
requisitos relacionados com as condições de trabalho dos marítimos. A 
organização é composta, actualmente, por vinte e sete Estados-
membros. À sua semelhança, foram criados, entretanto, uma série de 
tratados idênticos, por todo o mundo. 

Outros graves acidentes com petroleiros, contudo, continuaram a ocorrer, 
entre os quais o provocado pelo Exxon Valdez, em 1989, no Alasca, que 
se constituiu como um dos mais nefastos, em termos ecológicos. Após o 
acidente, os Estados Unidos adoptaram, unilateralmente, legislação mais 
severa que as normas da Marpol para a prevenção da poluição por óleo, 
a Oil Pollution Act – OPA, de 1990. Nesta lei, entre outros dispositivos, 
foram constituídas exigências de casco duplo para os petroleiros 
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construídos a partir de então e um cronograma de retirada de serviço dos 
navios de casco simples construídos antes de 1990, de acordo com a 
capacidade do navio e a sua idade. De acordo com essa lei, os navios 
petroleiros de casco simples, sem duplo fundo ou costado duplo, não 
seriam autorizados a operar em águas norte-americanas a partir de 1 de 
Janeiro de 2010. 

A OPA, também criou um fundo para custear a recuperação dos danos 
não cobertos pelos responsáveis. Esse fundo é constituído pela cobrança 
de cinco cêntimos por barril de petróleo. O total disponível para cada 
acidente foi limitado ao máximo de 1 bilião de dólares americanos. 

Seguindo o exemplo da legislação americana, em 1992, importantes 
emendas foram introduzidas na Marpol 73/78, especificamente 
relacionadas com os requisitos do casco duplo e com a antecipação da 
retirada de operação de navios de casco simples. 

 

A 3 de Dezembro 1992, o navio Aegean Sea, durante condições 
meteorológicas extremas, encalhou à entrada de La Coruña, partiu-se e 
explodiu junto à Torre de Hércules, derramando mais de 70.000 
toneladas de petróleo no oceano, o que provocou danos muito graves ao 
ecossistema, bem como danos às indústrias de pesca e de turismo da 
Galiza.  

A 5 de Janeiro de 1993, o petroleiro Braer encalha nas rochas da região 
costeira das ilhas Shetland, na Grã-Bretanha, devido às más condições 
climatéricas. O navio derramou 84.500 toneladas de petróleo, 
estendendo-se a mancha negra ao longo de 40 quilómetros de costa. 

A 15 de Fevereiro de 1996, o petroleiro de bandeira liberiana Sea 
Empress encalha na costa do País de Gales, derramando 70 mil 
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toneladas de crude. Mais de 25 mil aves marinhas morreram devido ao 
acidente, além de muita outra fauna ter sido afectada. 

A 12 de Dezembro de 1999, o petroleiro Erika, debaixo de mau tempo, 
parte-se em dois, frente às costas da Bretanha francesa, derramando 20 
mil toneladas de fuelóleo, afectando, gravemente, 400 quilómetros de 
litoral francês. 

 

Na sequência dos vários acidentes e, em especial, do naufrágio do Erika, 
por as regras da Marpol terem menor abrangência e serem menos 
rígidas que as normas americanas, a União Europeia apresentou ao 
parlamento Europeu uma proposta de política de segurança marítima, 
que compreendia a organização, a nível comunitário, de uma aplicação 
mais estrita das convenções internacionais e a adopção de disposições 
específicas nos casos em que inexistissem regras IMO aplicáveis ou se 
mostrassem insuficientes. Figurava, na proposta, um cronograma de 
desactivação de navios de casco simples com prazos inferiores aos que 
haviam sido estabelecidos pela Marpol em 1992, para evitar que navios 
banidos das águas americanas passassem a operar nas águas 
europeias. Decidiu, ainda, criar a Agência Europeia da Segurança 
Marítima (EMSA, com sede em Lisboa) com o objectivo de prestar 
assistência técnica e científica à Comissão Europeia e aos Estados-
Membros sobre questões relacionadas com a correcta aplicação da 
legislação em matéria de segurança marítima e da poluição por navios. 
Os denominados pacotes Erika I, Erika II e Erika III. 
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A 7 de Outubro de 1985, quatro militantes árabes (FLP) sequestraram o 
paquete Achille Lauro ao largo do Egipto. Os sequestradores obrigaram 
o navio a navegar para Tartus, na Síria, exigindo a libertação de 50 
palestinianos. Como muitos dos reféns eram turistas norte-americanos, o 
presidente dos EUA, Ronald Reagan colocou forças militares/navais em 
alerta e preparou uma possível tentativa de resgate do navio pela força. 

A 8 de Outubro, depois de ter sido recusada autorização para atracar em 
Tartus, os sequestradores assassinaram um empresário americano de 
ascendência judaica. O navio voltou para Port Said e, depois de dois dias 
de negociações, os sequestradores concordaram em abandoná-lo e 
libertar os restantes reféns. 

Entre as questões levantadas pelo sequestro do Achille Lauro estava a 
constatação de que o incidente era indicativo de uma tendência para o 
aumento do terrorismo no mar. Foram vários os alvos marítimos 
atacados ao longo dos anos, como petroleiros, cargueiros e navios de 
pesca, vítimas de vários tipos de atentados e sequestros. Também os 
navios de cruzeiro haviam sido alvo de ataques terroristas no passado. 
Em 1961, o navio de passageiros português Santa Maria havia sido 
sequestrado ao largo da costa do Brasil, enquanto em 1972, havia sido 
frustrado um plano terrorista para sequestrar um navio italiano de 
passageiros, entre Chipre e Israel. Em 1973, um cidadão americano foi 
condenado por tentar extorquir 250 mil dólares americanos da Princess 
Cruises, ameaçando explodir um navio de passageiros no mar. Naquele 
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mesmo ano, uma bomba explodiu a bordo do navio grego Sanya que 
transportava 250 turistas norte-americanos para Israel. Não houve 
vítimas, embora o navio tenha afundado no porto de Beirute, após a 
explosão. Em 1982, uma série de ameaças de bomba foram dirigidas ao 
ferry de passageiros canadiano Princess Marguerite, quando se dirigia 
de Seattle para a British Columbia. O navio retornou ao porto e a busca 
revelou-se negativa. 

Enquanto a pirataria é um fenómeno antigo que assola a humanidade, o 
sequestro do Achille Lauro serviu como uma chamada de atenção. A 
comunidade internacional tem-se esforçado por adoptar uma série de 
medidas legais, bem como práticas, a fim de evitar a repetição de tais 
actos terroristas. Exemplo disso foi Convenção para a Repressão de 
Actos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima (SUA), 
adoptada em 1988. Esta Convenção abordou o terrorismo no mar pela 
primeira vez. Para além disso, a necessidade de segurança das 
operações no transporte marítimo internacional, foi formalmente 
reconhecido pela comunidade marítima internacional pelo que a 
Organização Marítima Internacional (IMO) produziu orientações para 
proteger as cadeias de transporte marítimo de ataques terroristas. Após 
os ataques de 11 de Setembro de 2001 aos edifícios do World Trade 
Center (que eram propriedade da Autoridade Portuária de Nova York), 
tornou-se claro que o quadro legal não era suficiente, pelo que foi 
adoptado o Código ISPS, como um dos capítulos da Convenção SOLAS. 
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A 6 de Março de 1987, o ferry Herald of Free Enterprise afundou-se 
pouco depois de ter zarpado do porto belga de Zeebrugge, com uma 
porta aberta. O navio transportava 463 passageiros, tendo 193 perdido a 
vida. A Marine Accident Investigation Branch (MAIB) na sua investigação 
sobre a perda do ferry, descreveu as falhas de gestão do trabalho a 
bordo como “the disease of sloppiness”6. 

Um número de acidentes muito graves que ocorreram durante o final dos 
anos 1980, foi manifestamente causada por erros humanos, com falhas 
de gestão também identificado como factores contribuintes7. Na sua 16 ª 
Assembleia em Outubro de 1989, (ainda em resposta ao Herald of Free 
Enterprise) aprovou a Resolução IMO A.647 (16), orientações sobre a 
gestão para a segurança da exploração dos navios e a prevenção da 
poluição. 

O objectivo destas orientações era fornecer aos responsáveis pela 
operação de navios uma estrutura para o bom desenvolvimento, 
implementação e avaliação da segurança e gestão da prevenção da 
poluição, de acordo com as boas práticas. Depois de alguma experiência 
no uso destas orientações, em 1993, a IMO adoptou o Código 
Internacional de Gestão para a Segurança da Exploração dos Navios e 
para a Prevenção da Poluição (Código ISM), tendo-se tornado obrigatório 
em 1998. Os procedimentos exigidos pelo Código devem ser 
documentados e compilados num Manual de Gestão de Segurança, cuja 
cópia deverá ser mantida a bordo. 

O Estonia era um ferry de cruzeiro construído em 1979/80 no estaleiro 
alemão Meyer Werft em Papenburg. O navio afundou em 1994, no Mar 
Báltico, no que foi um dos piores desastres marítimos do século XX. Foi 
o naufrágio mais mortífero ocorrido no mar Báltico, em tempo de paz, 
que custou 852 vidas. O desastre ocorreu na quarta-feira, 28 Setembro 
de 1994, quando o navio navegava no Mar Báltico, de Tallinn para 
Estocolmo. O nível de vítimas teve um enorme impacto sobre o conceito 
mundial da segurança dos navios ferries e levou a alterações nos 
regulamentos de segurança e projecto deste tipo de navio, tal como 
havia acontecido a seguir ao desastre do Titanic, em 1912.  

O naufrágio foi examinado e filmado por veículos submarinos operados 
remotamente e por mergulhadores de uma empresa norueguesa8, 

                                                           
6 Traduzindo à letra, a doença do desleixo. 
7 Cerca de 75-96% dos acidentes marítimos e 84-88% dos acidentes com petroleiros (fonte: IMO). 
8 Rockwater A / S. 
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contratada para o trabalho de investigação. O relatório oficial indicou que 
as fechaduras na porta de proa tinham falhado com o impacto das ondas 
e que a porta se havia separado do resto do navio. Também o visor 
(CCTV) de proa e a rampa haviam sido arrancados em pontos que não 
permitiram desencadear um aviso de “porta aberta ou destrancada” na 
ponte.  

A partir dessas conclusões, os organismos internacionais fixaram 
requisitos obrigatórios de formação especial em gestão de multidões e de 
crise para tripulações de todos os navios de passageiros. Igualmente, 
passou a obrigatório que as balizas de emergência (EPIRB) fossem de 
activação automática (os do Estónia eram de activação manual9). O 
acidente foi, ainda, fundamental para a legislação sobre gravadores de 
dados de viagem10 e a introdução, na SOLAS, de regulamentos para 
novas balsas de resgate para navios em situação de adorno em águas 
agitadas. A SOLAS 90, que entrou em vigor em 1997, especifica novos 
requisitos de estabilidade para novos navios de passageiros, para além 
dos já existentes que operam no Norte da Europa. 

 

O Berge Stahl é um navio graneleiro construído pela Hyundai Heavy 
Industries em Ulsan, na Coreia do Sul em 1989, estando, actualmente 
registado em Stavanger, na Noruega, após um primeiro registo em 

                                                           
9 Ao não serem activados, só mais tarde se percebeu que algo havia sucedido ao navio e a localização 
exacta do local foi difícil de estabelecer. 
10 Vulgo, caixas negras. 
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Monrovia, Libéria. É propriedade do Grupo Bergesen Worldwide (BW 
Group) da Noruega. Com 342,08 metros de comprimento, 63,5 m de 
boca e calado máximo de 23 metros, o navio tem capacidade para 
transportar até 364.767 toneladas de carga. Foi o maior navio deste tipo 
até 2011, quando entrou em serviço o Vale Brasil, o primeiro dos navios 
da classe Valemax, que podem carregar até 400 mil toneladas. Devido à 
profundidade necessária para navegar, os dois únicos portos do mundo 
em que o Berge Stahl atraca regularmente são o de Rotterdam, na 
Holanda e o Terminal de Ponta da Madeira (de administração da Vale) 
no estado do Maranhão. 

O Costa Concordia era um navio de cruzeiros com lotação para 4.890 
pessoas (3.780 passageiros e 1.110 tripulantes) construído pelo 
Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.p.A., em Trieste no ano de 2006. 
Operado pela companhia italiana Costa Cruzeiros, naufragou a 13 de 
Janeiro de 2012, após colisão com rochas junto à Ilha de Giglio. 

Em virtude deste acidente, que custou 32 vidas, a União Europeia acaba 
de adoptar legislação que responsabiliza directamente os armadores de 
navios em caso de acidente, entrando em vigor no final do presente ano 
(2013) e não abrangerá os passageiros do Costa Concordia. A presente 
legislação europeia transpõe a Convenção de Atenas de 200511 e 
introduz a responsabilidade objectiva do armador, pelo que não será 
necessário provar a culpa para poder responsabilizar os armadores e as 
suas seguradoras. 

 

A Maersk Line colocou este ano ao serviço o seu navio Mærsk Mc-
Kinney Møller, o primeiro de vinte Triple E Class (ou EEE Class) que 
mandou construir no estaleiro Sul-Coreano Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering (DSME), que custou 1,9 biliões de USD. Este triplo E 
                                                           
11 Convenção de Atenas Relativa ao Transporte de Passageiros e Suas Bagagens por Via Marítima. 
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pretende designar as três principais características desta classe de 
navios: Economia de escala, Eficiência energética e Ecologia.  

Com 400 metros de comprimento, 59 metros de largura e 73 metros de 
altura, o Triple-E é a maior embarcação de qualquer tipo12, na 
actualidade, podendo transportar até 18.000 TEU’s. Estes gigantes são 
propulsionados por motores diesel de baixa velocidade a dois tempos, 
sendo 20% mais eficientes no que refere ao consumo de combustível e 
com menores emissões nos gases de escape. Estão projectados para 
cumprirem os principais requisitos da Agência de Fomento da Protecção 
Ambiental (EPEA), ao prevenir a sua demolição no futuro, garantindo 
uma solução “cradle to cradle” de reciclagem, separação e 
aproveitamento dos seus componentes e materiais de construção. 

 

Por António Costa, dezembro de 2013. 
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12A Shell tem em construção a primeira instalação flutuante de gás natural liquefeito (FLNG) do mundo, 
com o comprimento de 488 metros, que se constituirá como o maior objecto flutuante alguma vez 
construído pelo homem – Prelude FLNG. 


