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As autoridades marítimas e 
guardas costeiras atualmente 
fazem operações cada vez mais 
desafiadoras para melhorar 
segurança pessoal e patrimonial, 
bem como o cumprimento da lei 
referente ao domínio marítimo.  
O COASTCONTROLTM, solução 
da Saab para a gestão do tráfego 
marítimo, é uma plataforma 
integrada, especificamente 
desenvolvida para satisfazer 
às demandas atuais.

Através da combinação exclusiva 
Saab de componentes, o 
COASTCONTROLTM melhora 
a vigilância do mar e do espaço 
aéreo de baixa altitude, monitora 
embarcações, gerencia incidentes 
e comunicação. Proporciona, aos 
centros de operação da guarda 
costeira, a informação vital e 
em tempo real, bem como a 
inteligência necessária para tomada 
de decisões rápidas e efetivas.

AUMENTE A 
EFICIÊNCIA COM O  
COASTCONTROLTM

• Conhecimento máximo 
do mundo marítimo

• Excelência na gestão 
e emprego de ativos

• Proteção na coleta, análise 
e intercâmbio de dados

FAÇA COM  
QUE TODAS  
AS DECISÕES 
VALHAM A PENA
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O COASTCONTROLTM é 
composto por três soluções 
integradas: a rede de vigilância 
MARITIMECONTROLTM, 
o sistema de gestão de 
incidentes SAFE e o sistema 
de comunicações TactiCall.

Cada elemento desempenha 
uma função diferente nas 
operações costeiras diárias, 
melhorando o conhecimento 
geral da situação e a eficiência.

A funcionalidade de cada solução é 
melhorada quando aplicadas juntas, 

sendo possível combiná-las de 
acordo com as necessidades de cada 
cliente. Estes componentes centrais 
incluem subsistemas que formam 
uma plataforma modular, o que 
permite configurações customizadas.

COMPONENTES 
CONFIGURÁVEIS
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Gestão do fluxo 
de trabalho

Rastreamento 
de objetivo

VHF
Comutador 

de voz

Inteligência 
empresarial

Alertas

UHF
Telefones fixos 

e celulares

Visão geral 
da situação

Radar

Gestão de 
chamadas

AIS

CCTV
Visualização 
da situação

TetraVOIP

Acompanhamento 
especializado

Vigilância por 
câmeras

Cliente móvel

Lista de incidentes 
com status e tempo 

de ocorrência

Checagem 
do plano 
de ação

Mensagens de 
texto para serviço 

de emergência

Lista de recursos 
com seus 

respectivos status

Aba com a 
imagem de 
vigilância

Aba com 
a imagem 
do CCTV

Gravação e 
reprodução

SATCOMCliente móvel

Gestão de 
recursos

Radiogoniômetro

MARITIMECONTROLTM

Vigilância

SAFE

Gestão de incidentes

TactiCall

Comunicações

Status 
das linhas 
telefônicas

Lista de 
chamadas 
em curso

Recursos 
sugeridos

Aba com 
unidades 

despachadas

Aba atual: visão geral 
da situação com 

sobreposições ao vivo

Registro de 
incidentes visualizado 

com registros de 
hora e criador

SOLUÇÕES COASTCONTROLTM Soluções

Recursos
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ATENDENDO 
AOS DESAFIOS 
MODERNOS

A Saab é uma empresa de defesa 
familiarizada com o ambiente 
operacional que conta com mais 
de 30 anos de experiência em 
sistemas críticos de missões 
em tempo real. Oferecemos 
um pacote de serviços único 
em soluções de vigilância, com 
disponibilidade de produtos 
desenvolvidos internamente, 
complementados por um amplo 
conhecimento de integração. Nós 
temos a capacidade comprovada 
de fornecer tecnologia modular 
a qualquer cliente, juntamente 
com um pacote adicional 
de equipamentos aplicáveis 
a uma grande variedade 
de desafios costeiros. 

O COASTCONTROLTM, um exemplo 
perfeito das nossas habilidades em 
ação, oferece um apoio efetivo às 
demandas operacionais de um centro 
de guarda costeira moderno. Ele 
combina informações de diversas 
fontes para fornecer uma visão 
geral completa das embarcações 
marítimas em navegação e das 
aeronaves voando em baixa altitude 
dentro da área de responsabilidade. 
Essa inteligência pode ser utilizada 
para assegurar que você está sempre 
um passo à frente em termos de 
segurança pessoal e patrimonial, bem 
como no seu cumprimento legal.
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O COASTCONTROLTM 
proporciona às autoridades 
informações imediatamente 
disponíveis e confiáveis para 
melhorar o seu conhecimento 
do mundo marítimo. Vigilância 
compreensiva, cartas náuticas e 
visualização dinâmica compõem 
uma imagem completa das 
atividades realizadas numa 
determinada zona, auxiliando na 
detecção de comportamentos 
anormais e desvios de rota.

Ao identificar as embarcações,  
as interfaces inteligentes conectam 
os dados entre os subsistemas 
e as fontes externas, incluindo 
registros de navios e bases de 
dados de embarcações marítimas, 
com o objetivo de cruzar 
informações de referência.

A informação gerada pelo 
COASTCONTROLTM é essencial 
para aplicações legais como:

• Evitar que embarcações 
e aeronaves entrem em 
áreas ou setores proibidos, 
como habitats sensíveis 
ou parques eólicos;

• Monitorar a importação, 
exportação e trânsito 
de mercadorias;

• Detectar imigração 
ilegal, tráfico de drogas e 
contrabando de armas;

• Defender as leis relativas a 
meio ambiente, pesca marítima, 
tráfego náutico, equipamento 
de navios e atividades offshore;

• Controlar fronteiras e 
salvaguardar a integridade 
das águas territoriais;

• Identificar, classificar e marcar 
embarcações suspeitas.

CUMPRINDO  
A LEI
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SALVAGUARDANDO  
SEU LITORAL
Para manter uma área segura, 
o conhecimento é fundamental. 
O COASTCONTROLTM 
gera e organiza informações, 
compartilhando-as com as partes 
interessadas, ao mesmo tempo 
que limita o acesso às informações 
restritas a pessoal autorizado. 

O sistema de vigilância costeira 
oferece funcionalidades de última 
geração, em conformidade com 
os regulamentos mais estritos, 
criando uma Imagem de Operação 
Comum em tempo real para dar 
apoio às operações de missão 
crítica costeiras e de segurança.

Com o COASTCONTROLTM, 
as autoridades podem gerenciar 
frotas de embarcações e aeronaves, 
planejando antecipadamente 
atividades como patrulhas ou 
inspeções, se necessárias, e em 
intervalos regulares. A solução 
também fornece o status de 
cada ativo, permitindo que as 
autoridades mapeiem as posições 
e destaquem quaisquer riscos.

O COASTCONTROLTM 
melhora a segurança, dando 
suporte a tarefas como:

• Pesquisa e análise do 
tráfego marítimo;

• Remoção de minas e explosivos;

• Perfis de risco;

• Proteção de instalações 
offshore, linhas de 
comunicação submarinas, 
dutovias de transporte e 
fornecimento de energia;

• Cooperação militar. 
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O COASTCONTROLTM oferece 
um acesso rápido às informações e 
auxilia na distribuição de recursos, 
permitindo que as guardas costeiras 
priorizem os serviços de emergência 
e reajam com mais rapidez. Esta 
solução permite que os usuários se 
concentrem em sua tarefa primária, 
reduzindo sua carga de trabalho e 
agilizando seu desempenho, o que 
é essencial quando as decisões 
devem ser tomadas rapidamente.

Características como a 
comunicação integrada, roteiros 
de entrevistas padronizados, listas 
de verificação de fluxo de trabalho 
dependentes da situação e sugestões 
automáticas de recursos ajudam a 
coordenar as ações apropriadas.

Os dados de vigilância 
do COASTCONTROLTM 
desempenham um papel 
importante em tarefas como:

• Apoiar operações de busca 
e resgate, em conformidade 
com as diretrizes IAMSAR;

• Monitorar, gerir e coordenar 
situações de perigo nacional e 
internacional, e de tráfego de rádio 
de emergência e segurança;

• Limitar e lidar com 
as consequências de 
desastres e incidentes;

• Auxiliar a navegação.

GARANTINDO MARES  
MAIS SEGUROS
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FORNECIDA POR DEDICADOS 
ESPECIALISTAS QUE COMPARTILHAM 
DÉCADAS DE CONHECIMENTO DO 
SETOR, ABORDAGEM ARROJADA DA 
SAAB DÁ A VOCÊ O CONTROLE TOTAL 
SOBRE A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DE 
SUAS OPERAÇÕES MARÍTIMAS.

Segurança e eficiência são duas palavras-chave para o negócio 
de gestão de tráfego marítimo da Saab. Fornecemos soluções 
para navios, portos e guardas costeiras no mundo inteiro. 
Nossos produtos ajudam a administrar portos eficientes, gerir 
segurança e tráfego nas vias navegáveis, proteger o meio ambiente, 
apoiar o cumprimento legal e às guardas costeiras, realizar 
pesquisas submarinas e garantir a segurança da navegação.

mtminfo@saabgroup.com
saab.com/maritime


