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TENHA CONTROLE 
DAS SUAS HIDROVIAS 
COM CONFIANÇA

A grande maioria do comércio 
global ocorre por meio do transporte 
marítimo. Portanto, é essencial 
que as autoridades das hidrovias 
tenham em vigor um sistema sólido 
que lhes proporcione os recursos 
para orientar, auxiliar e gerenciar 
todos os transportes marítimos em 
suas áreas de responsabilidade.

O Serviço de Tráfego de Embarcações 
(VTS) e o Sistema de Gerenciamento 
e Informação do Tráfego de 
Embarcações (VTMIS) desempenham 
uma função importante no auxílio à 
cadeia de suprimentos global. Sem 
eles, as autoridades não poderiam 
tornar realidade uma economia  
24 horas por dia, 7 dias por semana, 
já que as operações ficariam 
suspensas devido a más condições 
climáticas ou pouca visibilidade.

SEGURANÇA E  
PROTEÇÃO COM O VTS

Um objetivo importante do VTS é garantir 
a segurança das vidas humanas no mar. 
Nossa solução avisa de situações perigosas, 
como encalhes ou colisões. O VTS 
também protege o ambiente marinho, 
faixas costeiras adjacentes, locais de 
trabalho e instalações offshore de possíveis 
efeitos adversos do tráfego marítimo.

Além disso, o VTS desempenha uma 
função essencial para a segurança, 
alertando os operadores sobre 
comportamentos suspeitos, como 
navios entrando em áreas restritas ou 
desviando muito de sua rota designada. 
Cada hidrovia é inerentemente diferente, 
e os requisitos para navegações eficazes 

variam de uma maneira considerável.  
As autoridades precisam de informações 
em que possam confiar para garantir 
o trajeto seguro da carga em todas as 
condições e situações.

AUMENTANDO AS 
POSSIBILIDADES COM O VTMIS

Aumentando a capacidade do VTS,  
o VTMIS vai além com um sistema de 
Monitoramento Marítimo Integrado –  
com um sistema de informação de 
gestão que tem uma grande quantidade 
informações sobre embarcações,  
sua carga e seus planos de navegação.  
Usando ligações de dados, o VTMIS 
permite que as autoridades compartilhem 
dados do VTS para aumentar a eficácia das 
operações de atividade marítima.
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ATENDENDO ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS 

O MARITIMECONTROL atende 
às principais demandas dos usuários 
finais oferecendo uma solução 
que auxilia as operações diárias:

•  Prevê o Ponto de Maior Aproximação 
(CPA), levando em consideração 
as rotas atribuídas para ajudar a 
prevenir trajetos perigosos 

•  Oferece flexibilidade na definição e 
ativação improvisada de funções  
e permissões de operador, setores, 
interfaces de usuário e instalação 
de estação de trabalho 

•  Oferece transparência por: 

 –  Distinguir facilmente os 
tipos de embarcação 

 –  Usar marcações de rastreamento para 
indicação de status de mercadorias 
perigosas, ancoragem, procedimentos 
de navegação especiais (quadro 
azul), atribuição de bloqueio e 
estabelecimento de contato por rádio

APRESENTANDO O 
MARITIMECONTROL

E esta lista nem está completa. O MARITIMECONTROL também auxilia os operadores VTS de diversas outras maneiras.
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O MARITIMECONTROL é a 
mais nova implementação da 
Saab, acrescentando ao sucesso 
do CoastWatch e do V3000. 
Ele é projetado para autoridades 
responsáveis por hidrovias, 
portos e regiões costeiras. 
É uma ferramenta essencial 
para maximizar a continuidade 
do tráfego de embarcações e 
as condições meteorológicas.

O objetivo da solução é 
melhorar simultaneamente:

•  A segurança (de acordo com 
a meta de zero incidentes da 
Organização Marítima Internacional)

•  A proteção

•  A eficiência

•  A proteção ambiental

O MARITIMECONTROL também 
busca se aprimorar constantemente. 
A solução é altamente dimensionável, 
com espaço para crescer e desenvolver 
e, ao mesmo tempo, manter os 
benefícios dos investimentos já feitos. 

O sistema é compatível com os 
serviços padronizados definidos 
pela Associação Internacional de 
Sinalização Marítima (IALA).

SERVIÇO DEFININDO PELA IALA SUPORTE DO MARITIMECONTROL

Serviços de Informação (INS)
Oferecer informações essenciais e oportunas para 
auxiliar o processo de tomada de decisão a bordo.

Uma imagem de tráfego validada em tempo real que faz um ótimo 
aproveitamento do radar, do Sistema de Identificação Automática 
(AIS) e de outros recursos de dados, junto com informações sobre 
situações meteorológicas e hidrológicas que podem afetar o tráfego 
das embarcações.

Serviços de Organização de Tráfego (TOS) 
Prevenir a formação de situações perigosas de 
tráfego marítimo e permitir uma movimentação 
segura e eficiente do tráfego das embarcações.

Ferramentas para separar os fluxos de tráfego e  
para prevenir a ocorrência de situações perigosas.  
Alertas pontuais para diversas situações, como  
encalhes iminentes, colisões e arrastamento de âncora.

Serviços de Assistência Navegacional (NAS) 
Oferecer informações navegacionais essenciais e 
oportunas para auxiliar o processo de tomada de 
decisão a bordo e para monitorar seus efeitos.

Conhecimento completo da situação do tráfego e do 
ambiente. Ferramentas para planejar chegadas e partidas 
seguras, bem como velocidades de navegação eficientes.

Serviços de Assistência Marítima (MAS) 
Tratar dos incidentes das embarcações com dificuldade.

Ferramentas de Busca e Salvamento (SAR) e recursos para o 
operador do VTS para coordenar os serviços de emergência.
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PERSONALIZADO 
PARA A PRECISÃO
Incorporando mais de 30 anos 
de desenvolvimento, a solução 
MARITIMECONTROL da Saab 
é um sistema VTS estável 
e comprovado em campo. 
Suas funções são diversas e 
personalizadas para as demandas 
das autoridades das hidrovias.

ABORDAGEM INTUITIVA

O MARITIMECONTROL foi 
desenvolvido em estreita cooperação 
com nossos clientes. A nossa 
abordagem intuitiva é inerente 
na elaboração do sistema.

INTEGRAÇÃO COM 
SISTEMAS EXTERNOS 

O MARITIMECONTROL integra 
sistemas da Saab e externos para 
proporcionar uma solução abrangente 
para a gestão das hidrovias.

Ao criar o MARITIMECONTROL, 
recorremos à nossa prática e longa 
experiência no fornecimento de soluções 
marítimas. Alguns componentes 

opcionais da solução incluem o sistema 
TactiCall de comunicação integrada,  
o sistema SAFE de gestão de incidentes 
e auxílio às decisões e as estações de 
base e transponders do AIS série R. 

A Saab também fez parceria com sistemas 
e fornecedores externos para oferecer 
a melhor solução para nossos clientes. 
Como uma organização “agnóstica do 
fornecedor”, a Saab tem orgulho de 
trabalhar com fornecedores de sensores, 
rádios e sistemas de informação, 
e nós temos uma vasta experiência em 
interligação com sistemas já existentes.

RASTREAMENTO DE ALVO 
ESPECIALIZADO

O rastreamento de alvo é base de toda a 
funcionalidade do VTMIS. A qualidade 
das funções de segurança está diretamente 
relacionada à qualidade do rastreamento 
de alvo; qualquer ponto fraco afetará 
todas as funcionalidades do sistema. 
Portanto, um rastreamento de alvo de 
boa qualidade resultará em baixas taxas 
de alarmes falsos e avisos oportunos 
de situações perigosas ou acidentes. 

Uma comparação lado a lado 
independente dos três principais 
fornecedores de sistema VTS demonstrou 
que a o rastreador de alvo da embarcação 
da Saab teve um desempenho melhor do 
que o de seus rivais em todos os aspectos. 

A continuidade do rastreamento 
também é importante para minimizar a 
quantidade necessária de envolvimento  
de operadores. Ela resulta em níveis 
baixos de carga de trabalho e estresse 
ao mesmo tempo que beneficia 
a produtividade dos operadores. 
Isso é crucial em um ambiente de 
trabalho de 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, que requer profissionais 
altamente qualificados.
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UMA REDE DE  
SEGURANÇA CONFIÁVEL

O MARITIMECONTROL age como 
uma rede de segurança ao monitorar 
exaustivamente e alertar de perigos que  
o operador do VTS pode não ter visto,  
como possíveis encalhes, arrastamento  
de âncora, áreas restritas, velocidades 
altas ou baixas demais e desvios da rota.

ANÁLISE CONFIÁVEL

O MARITIMECONTROL possibilita uma 
análise detalhada de incidentes. A ferramenta 
OpsAnalyser oferece estatísticas, por meio 
da análise dos padrões de tráfego, para 
determinar o uso da hidrovia e o efeito 
de alterações nos procedimentos de 
normas ou rotas. Ela também é uma 
ferramenta essencial para a investigação 
de incidentes, traçando os detalhes de 
como um incidente se desenvolveu. 
Caso necessário, é possível exportar um 
registro de dados para usar como prova 
em tribunais para que ele possa ser 
analisado e apresentado fora da organização 
do cliente de uma maneira controlada 
sem precisar do sistema VTS em si.

COMPARTILHAMENTO 
DE INFORMAÇÕES 

O sistema auxilia na tomada de decisões 
colaborativas devido a permitir que as 
partes cooperem no porto para uma 
maior eficiência. É possível disponibilizar 
informações por meio de um aplicativo  
on-line de acordo com a necessidade de  
obtê-las e compartilhá-las por meio 
de integração com um Sistema de 
Informação de Gestão Portuária 
(PMIS) e um Sistema de Operação 
de Terminais (TOS). Isso possibilita 
a troca de dados em tempo real para 
beneficiar mutuamente esses sistemas. 

A Saab também participa ativamente 
na iniciativa de e-navigation da Gestão 
de Tráfego Marítimo (STM), que foi 
desenvolvida para criar um setor marítimo 
mais seguro e eficiente. A STM conecta e 
atualiza a comunidade marítima em tempo 
real, com uma troca de informações eficaz. 
Dessa maneira, ela supera muitos dos 
desafios de comunicação e compartilhamento 
de informação entre as partes interessadas 
na indústria de transporte marítimo. 

PERSONALIZAÇÃO POR 
MEIO DE CONFIGURAÇÃO

O MARITIMECONTROL é uma solução 
padrão que nós configuramos para 
combinar com a maneira de operar  
e o ambiente local de nossos clientes.  
Sua modularidade e design 
oferecem ao usuário a liberdade de 
recombinar as facetas do sistema 
que são relevantes para eles. 

O design e os serviços do 
MARITIMECONTROL são projetados 
para o futuro para antecipar as demandas 
de usuários futuros, já que as tecnologias  
se expandem e os desafios evoluem.  
A inovação é o centro da sua abordagem; 

por exemplo, a Torre de Controle da 
Saab que é usada no controle de tráfego 
aéreo poderia ser usada no mundo 
marítimo usando as possibilidades que 
o MARITIMECONTROL oferece. 

A cibersegurança é um foco constante 
no desenvolvimento de nosso sistema. 
Considerando que os sistemas VTS se 
tornam uma infraestrutura crucial em 
diversos casos, o comprometimento de um 
sistema pode ter profundas consequências.

O MARITIMECONTROL é entregue 
por padrão em uma configuração de 
alta disponibilidade, com resistência 
multinível contra falhas de equipamento 
e disponibilidade comprovada de pelo 

menos 99,995 por cento. Ele é uma 
solução altamente dimensionável, desde 
configurações de usuário único a ambientes 
transnacionais de diversos portos e centros. 

A solução da Saab usa uma grande 
variedade de sensores de vigilância, como:

• Radares

• Redes de AIS

• Câmeras

• Radiogoniômetros

• Visores hidro/meteorológicos

A fusão de múltiplos sensores reúne 
os dados dos sensores e oferece uma 
imagem de tráfego validada.
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O que diferencia o 
MARITIMECONTROL de outras 
soluções é a flexibilidade de 
configurar o sistema da maneira 
como você está acostumado 
a trabalhar, junto com seus 
procedimentos consagrados.
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INOVAÇÃO A PARTIR  
DE EVOLUÇÃO

O MARITIMECONTROL oferece  
um plano de atualização e um plano  
de melhoria para todos os clientes.  
Atuando efetivamente como uma garantia 
estendida, o plano de atualização garante 
que qualquer não-conformidade descoberta 
no sistema seja resolvida em tempo hábil, 
enquanto o plano de melhoria fornece 
aos clientes a opção de instalar a versão 
mais recente do software. São lançadas 
novas versões tanto na primavera 
quanto no outono de todos os anos.

SEMPRE QUE VOCÊ PRECISAR

Uma central de assistência está disponível 
24 horas por dia, 7 dias por semana, 

oferecendo a continuidade operacional 
essencial necessária. Convidamos nossos 
clientes para reuniões de grupos de 
usuários onde eles podem oferecer 
contribuições em relação a qual rumo 
nosso VTMIS deve tomar e quais 
aspectos devem ser priorizados.

TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO

Está disponível um simulador VTS 
realista que lhe permite elaborar 
situações de treinamento com base 
em registros reais de tráfego. Ele usa 
o mesmo software de exibição de 
tráfego que o sistema operacional e, 
portanto, está sempre atualizado.

OFERECENDO A VANTAGEM
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MARITIMECONTROL E PORTCONTROL SENDO USADOS ATUALMENTE

NOSSA PROMESSA  
DE QUALIDADE

A Saab é certificada  
pela ISO 9001.  
O MARITIMECONTROL 
está completamente em 
conformidade com as 
recomendações, diretrizes  
e manuais da IALA conforme 
aplicáveis, incluindo a edição 
de 2016 do Manual VTS.
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O departamento de Gestão de 
Tráfego Marítimo da Saab oferece 
uma grande variedade de soluções 
integradas para usuários marítimos 
pelo mundo inteiro. Com essas 
soluções, nossos clientes podem:

•  Gerenciar a segurança e a eficiência 
do tráfego em hidrovias

•  Proteger o ambiente

•  Administrar portos eficientes

•  Auxiliar as guardas costeiras 
e o cumprimento da lei

•  Fazer pesquisas submarinas

•  Realizar uma navegação precisa

UM PARTICIPANTE ATIVO

A Saab é membro ativo das 
seguintes organizações:

•  Associação Americana de 
Autoridades Portuárias (AAPA)

•  Comitê Radiomarítimo 
Internacional (CIRM)

•  Associação Internacional de 
Sinalização Marítima (IALA)

•  Associação Internacional 
de Portos (IAPH)

•  Comissão Eletrotécnica 
Internacional (IEC)

•  Associação Internacional de 
Autoridades Portuárias (IHMA)

Essas sociedades nos permitem receber  
as informações mais atualizadas sobre  
as questões relevantes que as autoridades 
de hidrovias enfrentam pelo mundo 
todo atualmente. Isso nos coloca 
no controle em termos de usarmos 
nosso conhecimento aprofundado do 
mercado para oferecer os serviços de 
que nossos clientes mais precisam.

SOBRE A SAAB
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saab.com/maritime 

“UMA DAS COISAS QUE NUNCA 
DEIXOU DE FUNCIONAR 
EM NOSSO PORTO NAS DUAS 
ÚLTIMAS DÉCADAS É O 
SISTEMA VTS DA SAAB.” 
Robert De Maere, Gerente de Telecomunicações, Porto de Antuérpia

Para mais informações sobre como o MARITIMECONTROL pode 
ajudá-lo a gerenciar suas hidrovias, entre em contato conosco pelo 
e-mail mtminfo@saabgroup.com ou acesse saab.com/maritime.


