
MARINHA DO BRASIL 

 

CENTRO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA 

ALMIRANTE MORAES REGO 

 

AIS 

Aspectos técnicos e Operacionais 

 

 
CF (T-RM1) HERMANN 



Sumário 

• AIS – Aspectos Operacionais; 

• AIS – Aspectos Técnicos; 

• AIS como Auxílio à Navegação – Aspectos 

Operacionais; 

• AIS como Auxílio à Navegação – Aspectos 

Técnicos; 

• AIS como Auxílio à Navegação – Em 

Operação; 

• Algumas Mensagens AIS; 

• Conclusão. 



AIS – Aspectos 

Operacionais 
• AIS (Automatic Identification System) -  

Sistema Automático de Identificação de 

Embarcações;  

• Implantado pela Organização Marítima 

Internacional (IMO); 

• Uso obrigatório por todos os navios classe 

SOLAS. 



AIS – Aspectos 

Operacionais 
• Composto por um transmissor/receptor 

(transponder) automático operando na 

faixa de VHF maritimo; 

• Utiliza técnica  semelhante à da telefonia 

móvel, onde até 4000 transponders trocam 

informações a cada minuto em uma única 

freqüência; 

• Operação automática sem intervenção do 

operador.  



AIS – Aspectos 

Operacionais 

• Economiza tempo; 

• Garante a qualidade da informação; 

• Alcance típico > 40 milhas náuticas; 

• Produz alarmes e indicadores para auxílio 

à tomada de decisão; 

• “Ver além da curva”  

 





AIS – Aspectos Técnicos 

• Duas classes de transponders para uso em navios: 

• Classe A:  

• Desempenho completo previsto para o 

equipamento; 

• Obrigatório para navios SOLAS; 

• Classe B: 

• Conjunto menor de funções – redução de 

custos; 

• Embarcações não-SOLAS; 

• Não obrigatório, ou a critério das adminis-

trações nacionais 

 



AIS como Auxílio à Navegação 

– Aspectos Operacionais 

 Posicionada em um ponto geográfico 

significativo ou perigo à navegação para prover 

informação e dados para: 

 Complementar ou substituir um AtoN existente; 

 Prover identidade, estado operacional; 

 Prover outras informações (altura da maré, 

fluxo da maré e condições climáticas locais, 

entre outras);  

 Prover melhor alcance de identificação e 

detecção em qualquer condição de tempo. 

 



AIS como Auxílio à Navegação 

– Aspectos Operacionais 

 Configurações possíveis: 

•Real – localizado fisicamente no 
próprio auxilio à navegação; 

•Sintético – localizado distante do 
auxílio à navegação apoiado 
(monitorado e previsto); 

•Virtual – originado em uma posição 
remota, sem a presença física de um 
Auxilio à navegação. 

 



AIS como Auxílio à Navegação 

– Aspectos Técnicos 

o Três tipos de equipamentos AIS: 

o Três níveis de complexidade, tendo em mente  

limitações de fornecimento de energia elétrica 

em sinais náuticos automáticos; 

o compromisso entre o desempenho e consumo 

de energia. 

 



AIS como Auxílio à Navegação 

– Aspectos Técnicos 

 Os tipos são: 

•Tipo 1 – Autônomo e contínuo. Nenhuma 

capacidade de recepção; 

•Tipo 2 – capacidade limitada de recepção; 

•Tipo 3  - capacidade estendida de 

transmissão e recepção. 

 



AIS como Auxílio à 

Navegação – Em Operação 

• Auxílios à Navegação com AIS em 

operação: 

• Controlados pela MB: 

• Ilha Rasa: AIS Real (MSG 21); 

• Ponte Rio- Niterói pilar 100: AIS Sintético (MSG 

21); 

• Ponte Rio- Niterói pilar 101: AIS Sintético (MSG 

21); 

• Controlados pela AP Vitória: 

• Lat????? Long?????: Boia meteoceanográfica 

(MSG 08 ASM) 

 







Algumas Mensagens AIS 

04 Notificação de Estação Base 

08 Mensagem de Aplicação Específica 
(ASM) 

14 Para divulgação de textos curtos de 
informações de segurança  

17 Divulgação de correções DGNSS 

20 Gerenciamento de link de dados 

21 Notificação de Auxílio à Navegação 



Conclusão 

 Em face do crescente interesse pela 
utilização do AIS como ferramenta 
administrativo/operacional, além do uso 
em auxílios à navegação, para a próxima 
revisão da NORMAM 17 serão incluidas 
instruções para planejamento e 
implementação de  Serviços AIS. 


