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Introdução 

...coleta, a integração, o intercâmbio, a apresentação e a análise de 

informações marinhas, de modo harmonizado, a bordo e em terra, 

Nova realidade na dinâmica da navegação, envolvendo processos decisórios 

diferentes dos atuais, seja a bordo ou nas bases em terra, a formação do 

pessoal envolvido nestes processos precisa ser repensada para se obter o 

melhor do conceito e-Navigation 



Introdução 

- O uso de ambientes virtuais imersivos é 

reconhecidamente um ótimo recurso instrucional para 

fixação de conceitos complexos e de domínio espacial 

como é o caso da navegação. 

- O uso de técnicas de “jogos sérios” (gameficação) em 

alguns processos pode trazer entusiasmo e motivação 

para o envolvimento em conteúdos didáticos do e-

Navigation. 

- A simulação virtual se encaixa perfeitamente como 

solução para a exploração da variada gama de cenários 

que o e-Navigation oferece auxiliando na disseminação 

deste conceito pela comunidade marítima local. 



Tecnologia Disruptiva 

ECDIS + Carta Papel 
Integração com Estações de Terra 

VTMIS - Vitória 

BackBridge – Planning Station 

Integração da camada S-100 

Pesquisa & Desenvolvimento 
  



Maritime Services  

Maritime Services Portfolio (IMO) 

S-100 (Padronização 

Alta Média Baixa 

Aderência com Simulação Atual 



Faseamento em 4 etapas 

Fonte: Marine Traffic (01/09/2020 0900P) 



Fase 1 (Oceânica) 

- Manter rota aprimorada durante a viagem, em função de fatores ambientais e operacionais. 

 

- Compartilhamento de rota / viagem com outras partes interessadas. 

 

- Previsão do comportamento do navio no mar 

 

- Gerenciamento de rotas e Planos de Viagem 

 

- Atualização de Publicações, Aviso aos navegantes e boletins meteorológicos em tempo real 



Fase 2 (Offshore) 

-  Gerenciamento de Sistemas de Posicionamento 

Dinâmico 

- Internet das Coisas (Guindastes, Bóias, Risers, 

Planos de Emergência, BOPs, Helicópteros, etc) 

- Telemedicina em acidentes 



Fase 3 (Costeira) 

- VTS Costeiro 

- Batimetria e publicações atualizadas em tempo real 

- Sistema de gerenciamento e monitoramento de dados  compartilhados servindo 

autoridades. “Passage Planning” automático. 

- Análise das condições operacionais do navio em tempo real, avaliação de custos 

(SOCMAR) em embarques e carregamentos do navio. 

- Análise e gerenciamento de riscos (IA) à navegação 

 



Fase 4 (Canais de Acesso) 

- Sistema VTMS integrado aos simuladores de manobra 

- MPX antes do embarque do prático,com aceite de rebocadores e  autoridades 

- Otimização de serviços de rebocadores, praticagem, fornecedores, etc 

- Dinâmica de comportamento de navios em tempo real (Ex.: DUKC) 

- Gerenciamento de tráfego inteligente e Integração com o porto 4.0 

 



Passo Inicial 

Aquisição da Estação de Planejamento Backbridge  pela DPC/CIAGA 



Inteligência Artificial 

Uso da Inteligência Artificial nas soluções de Simulação de e-Navigation será 

crucial nos seguintes tópicos: 

- Elaboração de algoritmos inteligentes para conteúdo dinâmico de instrução 

(pedagógico) 

- Simulação de Agentes Inteligentes nas diversas entidades envolvidas na 

simulação 

- Simulação de Navios Autônomos como Traffic Ships e, eventualmente, como 

Ownship (Autonomous Ship) 

- Compreensão e familiarização pelos alunos do uso de algoritmos de apoio à 

decisão presentes nas ferramentas de e-Navigation. Como interpretar e analisar? 

 

 



Apoio à Decisão 

“Nada substitui o feeling do navegador em jogar com os dados de input e o que vai 

acontecer no futuro, com o tempo em pernas mais compridas, mas sem o uso desses 

softwares e muuuito difícil competir...” (Torben Grael) 



CIAGA (MB)/ CIABA (MB)/ TPN-USP/ LabOceano-UFRJ 

•Argonáutica; 

•Technomar; e 

•NavalPort 

Marinha 

 do 

 Brasil 

Triplice Hélice 



Considerações Finais 

•Estamos diante de uma revolução tecnológica na Navegação 

•Necessitamos adequar os currículos e recursos instrucionais a esta nova realidade 

•Por se tratar de tecnologia nova e disruptiva, a introdução deste conceito através de simuladores nas 

Escolas de Formação ajudará e muito na consolidação do e-Navigation nas atividades marítimas 

•O Simulador de e-Navigation poderá ser empregado, secundariamente, como ferramenta analítica 

para teste de novos conceitos de operação e apoio ao desenvolvimento/teste de serviços locais 


