
 
 
 
 
 

Trecho MOSQUEIRO até o Porto de Vila do Conde – Berço 101 

Leitura  

1. O método Simplificado de Avaliação de Risco 

 

A avaliação e gestão do risco são, por conseguinte, fundamental para a prestação de serviços 

eficazes de auxílios à navegação. Para isso, a IALA publicou uma recomendação sobre  

Ferramenta de Gerenciamento de Risco.  Uma delas é a ferramenta quantitativa que requer um 

conjunto abrangente de informações de AIS e a outra é uma ferramenta qualitativa de Avaliação 

de Segurança de Portos e Hidrovias, que requer participação de especialistas indivíduos 

competentes usuários da via navegável a ser analisada e as partes interessadas. A Organização 

Marítima Internacional (IMO) endossou ambas as ferramentas em 2010, o que ressaltou a 

importância da gestão formal de riscos. 

No entanto, em muitos países em desenvolvimento, dados AIS de boa qualidade dos quais a 

ferramenta quantitativa depende não estão disponíveis, e normalmente também não há número 

suficiente de indivíduos com o nível necessário de experiência nas categorias de risco usadas 

pela ferramenta qualitativa. Portanto, é necessário  ter uma ferramenta de gerenciamento de 

risco mais simples para uso pelas Autoridades Competentes nacionais. O método de Avaliação 

de Risco da IALA foi desenvolvido para permitir que as Autoridades Competentes avaliem o 

volume de tráfego e o grau de risco em suas águas para que possam cumprir suas obrigações. 

O objetivo deste trabalho é fornecer orientações sobre o processo estruturado que identifica 

perigos e incidentes ou cenários indesejáveis em uma determinada região. Isso leva a uma 

estimativa qualitativa do nível de risco e da produção de opções de controle de risco em 

potencial para reduzir esse risco a níveis aceitáveis. Assim, o resultado permitirá identificar 

novas possibilidades operacionais quanto á infraestruturas, conhecimentos que aperfeicorão o 

incremento na segurança, eficiência na gestão do tráfego hidroviário e a relação custo benefício nas 

hidrovias analisadas: 

1. Trecho navegável do ponto de fundeio do MOSQUEIRO até o Porto de Vila do Conde – Berço 

101. 

2. Trechos navegáveis de FAZENDINHA-Macapá até o Porto Trombetas – PA. 

O processo é baseado nos princípios estabelecidos na Diretriz IALA sobre gerenciamento de 

riscos, sendo que o risco é definido como o produto de dois fatores - a probabilidade de um 

incidente indesejável ocorrendo e, se ocorrer, a gravidade do seu impacto potencial de longo e 

curto prazo (ou consequência). Logo, o gerenciamento de risco envolve um processo estruturado 

que identifica riscos e cenários com risco associado antes de tomar medidas para reduzir o risco 

de “tão baixo quanto razoavelmente praticável - “As Low As Reasonably Practicable 

(ALARP)”, que é aceitável para as partes interessadas. 

Se a hidrovia analisada é extensa ou é complexa, ela pode ser dividida em uma ou mais zonas 

para análise individual. Nesse caso, a interação entre as zonas pode valer consideração. Um 

"perigo" é algo que pode causar um incidente indesejável. 

Este trabalho ao ressaltar a garantia da segurança do tráfego de embarcações de forma tecnologica, 

eficiente e econômica e que permite um diálogo e interação com as partes interessadas da hidrovia 

de forma a identificar as melhorias necessárias na gestão e efeciência do tráfego marítimo na 

hidrovia analisada. A Processo fornece uma estrutura formal para identificar fatores de risco e 

avaliar possíveis medidas de mitigação por meio de contribuições de especialistas dos usuários da 

hidrovia. Logo, requer a participação de usuários profissionais de hidrovias com experiência local 



 
 
 
 
 
em navegação e nas condições de hidrovia e segurança portuária. Além disso, a participação das 

partes interessadas garante que outras visões importantes como as consequências ambientais, de 

segurança pública e econômicas recebam a devida atenção à medida que as intervenções de risco são 

selecionadas. Ao final é esperado encontrar soluções que sejam rentáveis e atendam às necessidades 

dos usuários e partes interessadas da hidrovia. 

 

2. Seleção de Participantes 

 

O processo de seleção de participantes deste trabalho equilibra vários objetivos. Primeiro, há a 

necessidade de incluir no processo: a) especialização em gerenciamento de tráfego e navegação; e b) 

representantes de grupos significativos de partes interessadas dentro da comunidade hidroviária 

analisada.  

Os usuários da hidrovia são aqueles que estão realmente envolvidos no movimento de 

embarcações na hidrovia que está sendo avaliada, tais como mestres de navios, pilotos, oficiais 

de empresas operacionais e similares. As partes interessadas representam todos os outros cujo 

sustento e / ou qualidade de vida são afetados pelas atividades na hidrovia. Neste evento deve 

incluir membros que tenham experiência e conhecimento atual nas seguintes áreas: praticagem, 

estres de rebocadores, auxílios à navegação, pessoal que aplica norma e procedimentos na 

hidrovias marítima, gerenciamento de tráfego de embarcações, proteção de recursos naturais, 

resposta e investigação de acidentes marítimos e planejamento e economia da hidrovia. Os 

participantes selecionados devem estar trabalhando atualmente em apoio direto às atividades 

relacionadas a cursos d'água, de preferência por um período prolongado de tempo. 

 Agenda do Workshop (do ponto de fundeio do MOSQUEIRO até o Porto de Vila do 

Conde – Berço 101) 

 

3. Dia 30 de outubro de 2018 (Terça-feira)  

9:00  – 9:10      Escopo do Trabalho    

9:10  – 9:30      Apresentação dos Especialistas e Observadores    

9:30  – 9:45      Apresentação do Cronograma    

0945 – 10:00     Intervalo 

10:00  – 10:45   Apresentação da Metodologia  

10:45 – 10:55    Intervalo 

10:55 – 12:00    Definir zonas de avaliação  

12:00  – 13:30   Almoço   

13:30  –  17:25    Identificação de Perigos em cada zona selecionada e desenvolvimento 

de  cenários associados    

               17:30  Encerramento do dia de trabalho 

 

Dia 31 de outubro de 2018 (Terça-feira) 

9:00  – 9:15       Resumo dos trabalhos realizado no dia anterior   

9:15  – 10:45       Identificação de Perigos em cada zona selecionada e desenvolvimento 

de cenários associados    

10:45  – 11:00   Intervalo 

11:00  -   12:00  Avaliar a probabilidade e o impacto de cada cenário 

12:00  – 13:30   Almoço   

13:30 –  14:30   Avaliar a probabilidade e o impacto de cada cenário 

14:30 –  16:30   Identificar e priorizar possíveis opções de controle de risco 



 
 
 
 
 

16:30     16:40   Intervalo 

16:40 -   1700  Leitura dos principais aspectos registrados 

1700 –   17:25 Crítica e Encerramento 

NOTA:  10-minutos de intervalo ocorrerão aproximadamente a cada hora e meia 


