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OPINIÃO

Navios inteligentes:
o novo caminho

para viajar os sete mares

Desde que a 

humanidade rastejou 

dos oceanos, parece 

que fi cou obcecada em 

retornar a eles

De humildes jangadas 
de madeira de vinhas 
a balsas (a vapor) do 

tamanho de uma cidade que 
transportam milhares de vi-
sitantes de cada vez, é justo 
dizer que, como espécie, nós 
já dominamos a técnica de 
viajar pelos oceanos. Agora, 
fi nalmente, pode ser a hora 
das pessoas se afastarem dos 
oceanos novamente. 

As últimas embarcações 
oceânicas não têm necessidade 
de um capitão humano e a era 
dos navios auto navegáveis 
está se aproximando muito 
rapidamente. O transporte 
marítimo é um grande negócio: 
uma indústria global que vale 
dezenas de bilhões de dólares. 
Milhões de contêineres cheios 
de trilhões de produtos são 
rotineiramente transportados 
acima das ondas. É um grande 
empreendimento que exige 
equipes e recursos a bordo. 

Atualmente, a indústria 
marítima está buscando re-
duzir o custo do transporte 
de carga através da tecnolo-
gia autônoma iniciada pela 
Rolls-Royce. A mundialmente 
famosa empresa de engenharia 
está propondo um projeto de 
navio autônomo que emprega 
câmeras HD que transmitem 
para equipes de vigilância 
em terra as tecnologias de 
sensores, imagens térmicas e 
o radar térmico. É um projeto 
ambicioso que combina siste-
mas de comunicações ponta 
para fabricar o navio de carga 
do amanhã.

Os drones agora são comuns 
e os carros sem motorista fi nal-
mente estão a caminho. A en-
genharia trouxe ao mundo os 
veículos autônomos, no chão e 
também no ar. No entanto, com 
dois terços do nosso planeta 
coberto por água, você pode 
ser perdoado por supor que 
poderíamos ter feito o mesmo 
mais cedo para os mares.

Estabelecendo um prazo até 
2020 para produzir o primeiro 
navio com tripulação reduzi-
da, a Rolls-Royce prevê mais 
quinze anos para aperfeiçoar o 
projeto de um navio autônomo 
totalmente funcional. Não é 

um prazo irracional. Embar-
cações menores e reduzidas 
já estão em uso pelas forças 
navais e pesquisadores - e já 
existem há vários anos. Então, 
se a tecnologia necessária já 
existe, por que o movimento 
de navegação autônomo está 
apenas começando?

Em primeiro lugar, há uma 
resistência considerável den-
tro da própria indústria à 
nova tecnologia. O transporte 
autônomo signifi ca tripulações 
menores e, em última análise, 
nenhuma equipe. Talvez, 
compreensivelmente, haja 
relutância em abraçar uma 
evolução da indústria que leve 
a menos empregos. Da mesma 
forma, há controvérsias sobre 
os custos do empreendimento. 

Enquanto alguns acreditam 
que a remessa autônoma possa 
ter uma economia de custo de 
transporte de 22%, outros co-
locam os custos de tripulação 
de um navio em apenas 6%. 
É difícil avaliar quão viável 
é realmente o investimento 
fi nanceiro na tecnologia de 
navegação autônoma. Por 
último, o envio de navios não 
tripulados para águas carto-
grafadas é, ironicamente, uma 
espécie de aventura em águas 
desconhecidas. 

As responsabilidades por 
acidentes e incidentes em 
navios não tripulados nos 
sete mares é um atoleiro legal 
para o qual atualmente existe 
pouquíssima legislação. À 
medida que o progresso se 
desenvolve rapidamente na 
primeira viagem a navegar, 
os governos terão que atar 
quaisquer brechas legais para 
manter as leis à prova d’água 
nas raras ocasiões em que as 
próprias embarcações não são.

Apesar desses obstáculos, 
o programa autônomo está 
funcionando, com muitos dos 
principais participantes do 
setor a bordo. A rápida ascen-
são da tecnologia inteligente 
empurrou as possibilidades 
da logística para os mares 
apenas na última década, com 
o cargueiro autônomo a poucos 
anos de sua primeira jornada. 

Contra o pano de fundo do 
progresso cada vez maior, as 
vozes discordantes podem 
tornar-se cada vez mais uma 
gota no oceano.
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Representante da Unicef no país, Adele Khodr.

A prática do casamento 
infantil caiu 10% nos últimos 
cinco anos no Afeganistão, 
mas continua sendo um 
problema que precisa de po-
líticas multilaterais, segundo 
um relatório publicado no 
domingo (29) pelo Unicef. 
“O casamento infantil está 
caindo levemente no Afega-
nistão e elogiamos os esforços 
incansáveis do Governo para 
reduzir esta prática e seu forte 
compromisso com os direitos 
das crianças”, disse a repre-
sentante da Unicef no país, 
Adele Khodr, segundo um 
comunicado da organização.

“Apesar disso, são necessá-
rias mais ações consolidadas 
por parte de diferentes atores 
da sociedade para acabar 
com esta prática e alcançar 
o objetivo de terminar com o 
casamento infantil até 2030”, 
concluiu Khodr. De acordo 
com o estudo, realizado em 
colaboração com o Ministério 
de Trabalho afegão em áreas 
urbanas e rurais de cinco das 
34 província do país, 42% das 
famílias tem pelo menos um 

O dado confi rma a capacidade do setor de ancorar a economia 

brasileira.

Marca histórica sugere reto-
mada do setor turístico após 
período de crise. Desde março 
de 2016, acumulado do ano não 
atingia este patamar

Entre julho de 2017 e junho 
de 2018, o número de passagei-
ros pagantes, embarcados em 
voos domésticos e internacio-
nais regulares e não-regulares 
operados por companhias 
aéreas brasileiras, chegou a 
100,87 milhões. Os dados são 
da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac).

As companhias aéreas trans-
portaram 91.947.666 passa-
geiros em voos domésticos, e 
8.924.824 viajantes nos voos 
internacionais, no período. 
De acordo com a Associação 
Brasileira das Empresas Aé-
reas (Abear), a última vez em 
que o acumulado de 12 meses 
havia superado a marca de 100 
milhões de viajantes transpor-
tados foi em março de 2016.

Somente em junho de 2018, 
os 7.163.396 passageiros em-
barcados representaram uma 
variação positiva de 3,4% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado (6.922.225). No caso 

Muitas pessoas são enganadas por criminosos e trafi cantes.

Relatório da ONU revela 
que quase um terço das 
vítimas desse tipo de cri-

me são crianças. Atualmente, 
71% das pessoas trafi cadas são 
meninas e mulheres. O tema 
lançado foi: “Respondendo ao 
tráfi co de crianças e jovens”. 

Relatório da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT) calcula que o mundo 
tenha pelo menos 21 milhões 
de vítimas de trabalho forçado. 
O número exato é desconheci-
do. Em comunicado, a relatora 
especial da ONU sobre tráfi co 
de pessoas, a italiana Maria 
Grazia Giammarinaro, disse que 
muitas pessoas são enganadas 
por criminosos e trafi cantes in-
cluindo imigrantes, refugiados 
e pedidos de asilo, em busca 
de proteção ou de uma vida 
melhor.

Importantes relíquias do famoso 
transatlântico Titanic correm o risco 
de ser dispersadas pelo mercado. A 
empresa Atlanta Premier Exhibi-
tions, que detém os direitos desses 
objetos nos EUA, declarou falência 
e pediu à Justiça autorização para 
vender as peças e saldar suas dívidas. 
Um grupo de museus britânicos, 
que inclui o Museu Nacional Marí-
timo, em Greenwich, e o Museu do 
Titanic, em Belfast, angariou US$ 20 
milhões para adquirir os milhares 
de artefatos, dentre decorações, 
molduras das cabines de primeira 
classe e objetos pessoais colhidos 
do fundo do oceano.

Nessa empreitada para salvar as 
lembranças, participam o diretor do 
fi lme homônimo James Cameron e 
o arqueólogo Robert Ballard, explo-
rador que localizou o transatlântico, 
em 1985. O Titanic afundou no dia 15 
de abril de 1912, durante sua viagem 
inaugural, de Southampton a Nova 
York. A tentativa de manter todas 
as mais de 50 mil peças unidas tem 
o objetivo de conservar os objetos 
em domínio público e evitar que eles 
se espalhem entre colecionadores 
privados.

“A história do Titanic capturou a 
imaginação e o coração de milhões de 
pessoas em todo o mundo. Ela teve 
um papel importante na minha vida 
como cineasta e como explorador do 

Proteja seu pet 
contra a raiva

Se você tem um cachorro ou 
gato em casa, com certeza já 
ouviu falar na importância da 
prevenção da raiva. A doença 
é fatal e acomete todos os 
mamíferos, podendo inclusive 
afetar os humanos. A vaci-
nação é a principal medida 
para o controle da doença no 
meio urbano, devendo ser 
feita anualmente em todos os 
animais saudáveis a partir dos 
três meses de idade.  

A campanha de vacinação 
gratuita em cães e gatos 
contra a raiva costuma ser 
promovida em agosto, mas 
os tutores que não puderem 
levar o seu pet durante o mês 
podem fazer a aplicação pos-
teriormente com seu médico 
veterinário. Embora seja con-
siderada praticamente erradi-
cada no Brasil, a doença tem 
uma taxa de mortalidade para 
os animais perto dos 100%. 

Entre os principais trans-
missores da raiva estão mor-
cegos, macacos e gambás, 
animais silvestres que quando 
em contato com cachorros, 
gatos e humanos podem 
infectá-los com o vírus da do-
ença, principalmente, através 
de mordidas, pois a saliva dos 
animais infectados contém o 
vírus rábico. O vírus vai da 
ferida, por meio da corrente 
sanguínea, até o cérebro, pro-
vocando infl amação ou incha-
ço que causam os principais 
sintomas da doença, que são: 
mudanças no comportamento 
do pet, nervosismo, isolamen-
to, ansiedade, febre, vômitos 
e diarreia.  

Os sintomas da raiva nos 
animais variam de acordo com 
a fase da doença, e aparecem 
após o período de incubação, 
que pode levar de três a seis 
semanas. Ao notar qualquer 
alteração no comportamento 
do pet, o tutor deve isolar o 
animal do contato humano e 
de outros animais e procurar 
auxílio veterinário. Segundo 
Andrei Nascimento, médico 
veterinário e gerente de 
produtos da unidade Pet da 
MSD Saúde Animal, mesmo 
sendo rara no país, a raiva é a 
doença infecciosa com a taxa 
de mortalidade mais alta entre 
os pets e deve ser prevenida 
por meio da vacinação.

“O número de animais e 
pessoas infectadas no mundo 
diminuiu drasticamente devido 
ao aumento da conscientização 
sobre a importância da vacina-
ção periódica. Nesse sentido, 
é fundamental que os tutores 
tenham atenção ao calendário 
de vacinação e sigam as orienta-
ções de um colega veterinário”, 
afi rma Nascimento. 

Fonte e mais informações:
(www.msd-saude-animal.com.br).
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Mulheres e meninas são as 
principais vítimas de tráfi co humano
No Dia Mundial contra o Tráfi co de Pessoas, celebrado ontem (30), a Organização das Nações Unidas 
(ONU) apelou para que os países fortaleçam as formas de combater esse crime contra seres humanos

individuais e indicadores de 
identificação dos migrantes 
propensos a tráfico e explora-
ção, incluindo os mecanismos 
internacionais de proteção.

O pacto deve ser adotado 
durante encontro internacional 
no Marrocos, em dezembro 
próximo. O comunicado res-
salta que, em todo mundo, a 
sociedade e organizações civis 
têm desempenhado um papel 
importante para salvar vidas e 
proteger as pessoas do tráfi co 
durante operações de busca 
e resgate. A relatora fi naliza 
o comunicado dizendo que, 
mesmo em tempo difíceis, a 
inclusão é a resposta para sal-
var as pessoas. O Dia Mundial 
contra o Tráfi co de Pessoas é 
liderado pelo Escritório da ONU 
sobre Drogas e Crime (Unodc) 
(ABr/Ag.ONU).

Para a relatora, o clima 
político atual contra a imi-
gração trata as pessoas como 
ameaça, quando elas podem 
contribuir para a prosperi-
dade dos países onde vivem 
e trabalham. Maria Grazia 

ressaltou que os países têm a 
obrigação de evitar o tráfico, 
classificado como violação 
dos direitos humanos. Ela 
citou o Pacto Global para 
Migração, que estabelece que 
os países devem ter medidas 

Casamento infantil no Afeganistão 
caiu 10% em 5 anos

membro que se casou antes dos 
18 anos, um dado que varia am-
plamente de região para região.

O pai é quem toma as decisões 
sobre os casamentos em 78% 
dos casos, enquanto cerca de 
56% considera que os noivos 
devem ser consultados sobre 
o casamento. Existe também 
um problema de entendimento 
do impacto negativo do casa-
mento infantil nas meninas, 
em aspectos como educação, 
nutrição e sua participação no 

desenvolvimento econômico.
Por isso, para acabar com esta 

praga Khodr recomenda como 
ponto-chave “que as meninas 
convençam os pais para que 
as enviem ao colégio”. “Acabar 
com o casamento infantil rom-
perá o ciclo intergeracional de 
pobreza e dará às meninas e 
mulheres oportunidades para 
comprometer-se e participar 
totalmente na sua sociedade”, 
concluiu a representante do 
Unicef (Agência EFE).

Mais de 100 milhões de passageiros 
viajaram de avião nos últimos 12 meses

de rotas chegando ao ou saindo 
do Brasil, o número de passagei-
ros foi o melhor dos últimos 16 
anos, início da série histórica da 
Anac: 656.358, um crescimen-
to de 9,9% em relação a igual 
período de 2017.

De acordo com o ministro do 
Turismo, Vinicius Lummertz, 
o dado confi rma a capacidade 
do setor de ancorar a econo-
mia brasileira. “O turismo é 

uma grande força geradora 
de empregos e renda. Quando 
um turista viaja, ele está con-
tribuindo com pelo menos 52 
setores direta e indiretamente 
impactados pelo turismo no 
Brasil”, afirma. Os últimos 
resultados de receita cambial 
turística e a alta na entrada de 
estrangeiros no país reforçam 
a retomada do crescimento na 
atividade (Ascom/Turismo).

Organização tenta vender 
relíquias do Titanic nos EUA

fundo dos oceanos”, declarou Came-
ron, que dirigiu Leonardo DiCaprio 
e Kate Winslet em 1997. Já segundo 
Ballard, a iniciativa do museu é a 
única maneira de unir uma coleção 
que merece “voltar para o lugar de 
onde iniciou a viagem”, se referindo 
ao Museu de Belfast, perto do local 
em que o navio foi construído.

A Premier Exhibitions, que já 
girou o mundo com a coleção de 
artefatos, tem ativa outra exposição 
itinerante, a controversa “Bodies”. A 
mostra é composta por cadáveres 
humanos e partes do corpo conser-
vados com a técnica da plastinação, 
que mantém os tecidos intactos 
(ANSA).


