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       Não é segredo para ninguém os papeis assumidos pela tecnologia nos dias atuais. 

Nunca antes se teve o progresso tecnológico tão evidenciado na sociedade, assumindo hoje, 

dentre tantas projeções, a potencial para substituir homem em suas ocupações profissionais.  

Podemos ver essa substituição na discussão dos navios autônomos, assunto esse já incluído na 

agenda da Organização Marítima Internacional (IMO) através de seus comitês. 

A IMO, através de seu Plano Estratégico- entre os anos de 2018 e 2023-, buscará 

integrar a tecnologia em suas estruturas já existentes, buscando, como sempre, medir os 

avanços de forma benéfica  sob a mesma égide de mares limpos, seguros e dinâmicos, 

correlacionando-se com os custos à Indústria e ao envolvidos  a bordo e em terra. Dessa 

forma, exercícios serão implementados nas mais diversas frentes  da Indústria Marítima, 

desde,por exemplo, as que englobam a Linhas de Carga de uma embarcação(LL Convention) 

até a Navegação propriamente dita, por meio das COLREGs. A ideia era que as  aplicações 

dos exercícios se dessem  até este ano, situação freada por conta da Pandemia. 

A definição que se terá a partir desses exercícios se dá em quatro níveis de autonomia, 

a saber: 

1) Nível 1: Navio automatizado  e com tripulação a bordo; 

2) Nível 2: Embarcação controlada remotamente com tripulação apenas para algumas 

fainas de bordo, tais quais operação com a máquina do navio; 

3) Nível 3: Não há pessoal a bordo e o controle se dará remotamente; 

4) Nível 4: toda decisão será tomada pela inteligência artificial. 

Apesar de ser uma realidade um tanto quanto distante, já existem navios no Nível 4. O 

primeiro teste se deu numa região de águas calmas, sem muito tráfego num arquipélago na 

Finlândia, onde, em 2018, as empresas Rolls-Royce e Finferries deram uma demonstração de 

que a tecnologia está ganhando forma. A Rolls-Royce, diga-se,  que encabeçava a indústria de 

navios autônomos- seja com navios batidos na quilha, como o conteineiro Yara Birkeland, 

cuja construção está prevista para 2022 ou com embarcações retrofit como a da parceiria 

Rolls-Royce-Finferries- vendeu divisão marítima  de navios autônomos para a norueguesa 

Kongsberg, a atual líder de mercado. 

 

 

 



Prós e Contras 

A robotização e implementação de novas tecnologias no lugar do homem são 

realidades e, como em qualquer mudança, traz pontos positivos e negativos. Segundo a 

seguradora alemã Allianz, os acidentes marítimos são causados por erro humano de 75% a 

96% das ocorrências, o que certamente estimula os avanços da inteligência artificial, já que 

esse tipo de inteligência só erra se o homem programar errado. Sendo assim, a busca de se ter 

uma navegação segura em mares limpos será  melhor atingida e, claro, os custos a longo 

prazo serão quase que extintos. Em contrapartida, essa  mesma diminuição dos custos se dará, 

em razão de haver cortes de pessoas a bordo e em terra. Mais do que nunca será necessário 

estar qualificado para estar em condições de ter lugar no Mercado, o que, certamente, 

aumentará o desemprego e a desigualdade, mas também fará que novos empregos surjam. 

Conclusão 

O consumo das pessoas cada vez mais aumenta e, para que este seja atendido, é 

necessário dinamização no processos logístico da carga e ausência de erros no tranporte. 

Navios autônomos fará com que isso seja possível. Para a indústria e para os armadores, será 

um momento extremamente lucrativo, ao passo que, para os marítimos, será um momento de 

inovação. Colocações no mercado serão extintas; colocações no mercado serão criadas. Será 

um momento para se repensar em como ser incluído no mercado e de que forma isso irá se 

efetuar. A tecnologização cada vez mais atinge patamares mais próximos e, até mesmo 

improváveis, o que obriga a todos aqueles que querem manter ou estar trabalhando no futuro a 

busca por inovação e a adequação a este mundo globalizado e tecnológico. 
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