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Intro GGG

FORCE Technology  - é uma empresa 
líder em P&D, nas áreas de Hidro e 
aerodinâmica, tecnologia espacial e 
psicologia aplicada.

Empregados: 1.200

Empresa privada sem fins lucrativos

Academia Dinamarquesa de Ciências

Orçamento para P&D: > 28 milhões de 
euros no ano 2021
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O papel do Prático de navíos na nova visão de 
segurança

Com base em estudos realizados por: 

• Suécia
• Dinamarca
• Canadá
• Treinamento de mais de 450 Práticos (Europa - EUA)
• A aprendizagem baseadas nas investigações do acidentes 



O Prático e os acidentes



Suas 
competências

O que sabemos sobre um Prático?
A Resolução A 960 (23) OMI define:

Seu papel em relação ao  
Capitão

1.300 anos - Sagas

Como deve ser 
treinado e em que

Seu papel como 
“Conselheiro”

Mas …não define o 
que é um Prático

Limites de operação do 
Porto?



Áreas de conflito - incidentes
Resolução A 960 (23) OMI

O Capitão sempre é o “RESPONSÁVEL” em todas as situações”

Mas o Prático é aquele que tem as habilidades e competências. Culpado? 

O Prático é um PARCEIRO (entre iguais) do Capitão”

Mas é um PARCEIRO que diz o que precisa ser feito e ordena… (assim é  
mais igual então?)



Áreas de conflito - incidentes
Resolução A 960 (23) OMI

O Prático e o Capitão NÃO têm o mesmo peso. 
Responsabilidade vs. Poder: limite? 

Situações críticas…ambíguo!

Exemplos..



A Resolução A 960 não diz que o “Prático é um empresário”,… 

…e é assim, porque ele deve estar em conformidade com:

• a companhia de navegação 
• as Autoridades Portuárias
• a Empresa de Rebocadores
• ao Afretador
• aquele que recebe a carga

Tudo isso carrega um enorme peso e responsabilidade, para além de apenas 
“navegar o navio com  segurança de/para o terminal”

Zonas conflitivas - incidentes
Resolução A 960 (23) OMI



O Prático cuida das necessidades do 
cliente e de sua segurança

Zonas conflitivas - incidentes
Resolução A 960 (23) OMI

Disonancia cognitiva



Aspectos culturais e o Prático

Dependendo dos aspectos culturais e sociais, o Prático é visto como um 
representante de:

• a Autoridade
• a pessoa responsável no passadiço
• aquele que decide
• a Autoridade Portuária
• Deus: nunca discuta com ele ou o contradiga

Áreas de conflito- incidentes
Resolução A 960 (23) OMI



Aspectos culturais e o Prático

O Prático está ciente das 
consequências de sua investidura? 

Áreas de conflito- incidentes
Resolução A 960 (23) OMI



Segurança Marítima



O que sabemos sobre Segurança?

“Conjunto de medidas que devem 
garantir a ausência de: 

• Acidentes
• Erros
• Violações de protocolos
• Avarias
• Atrasos
• Decisões erradas
• Danos, etc.
Deep Horizon - Macondo

ACIDENTES



Deepwater Horizon

Situações não desejadas =”0”         Seguridade Máxima



Segurança

Segurança: não é a ausência de…

“é a presença da capacidade de adaptação do Prático”
Manter o controle da situação independentemente de erros, falhas,  
indecisões, etc., evitando que o sistema “colapse”

Prático e Segurança
Objetivo cumprido



Charles Perrow
Normal Accidents

Living with High 
Risk Technologies



Segurança Marítima

Definição:

“A capacidade de adaptação do Prático, mediante 
estratégias pré-selecionadas, para superar com sucesso 

situações inesperadas”

• Black out
• Incêndio
• Falhas do governo
• Quebra do cabo do reboque
• Black out dos rebocadores
• Homem na agua
• Capitão falando a língua materna em situação de estresse máximo, etc.

SOP...



Capacidade de adaptação



Capacidade de adaptação



Segurança Marítima

¿Está no meu plano de treinamento?

Avaliação durante os cursos (resiliência)
Avaliação a bordo
Inclusão em seminários

O Prático tem que ser:

Excelente manobrador
Comunicador habilidoso
Organizador hábil
Capacidade de cooperação
Avaliação Rápida de Riscos
Análise em vários níveis



Navega de maneira ”diferente” para realizar algo difícil que outros não 
conseguem fazer:

• Limites operacionais específicos para Práticos
• Altas velocidades,
• Paradas abruptas
• Potência máxima das máquinas e propulsores de proa e popa
• Rebocadores na máxima potência
• Tempos muito apertados y planos super  exigentes
• Aceitação de altos níveis de risco
• Acostumado a operar em situações comprometidas

É por isso que eu uso Práticos!

Prático = equilíbrio entre segurança e eficácia



O Prático é una máquina eficaz que funciona muito próximo dos 
limites inaceitáveis de segurança do sistema.

Mas…, é o seu próprio sucesso o que impede de dizer basta, sendo 
que as margens são cada vez menores



O Prático e o impacto na Segurança Marítima



Estudo realizado pela Det Norske Veritas (DNV) 

“Os riscos mais graves e frequentes nos terminais portuários e em 
suas vias de acesso são os encalhes e as colisões”

Eles representam 90% de todos os acidentes registrados

Mas encalhes e colisões são as áreas de intervenção da pilotagem 
onde os melhores resultados são obtidos.



Pilotagem voluntária

Tratado 1857

Comparação única

Correntes – profundidade

> 40.000 passagens 



Com Pilotagem vs. Sem Pilotagem 
Área do Great Belt Bridge (DK) 

Calado > 11.0 m

1.810
Frequências 
Observadas

Total Encalhes

Prático a bordo 1.743 0

Sem Prático a bordo 67 22 (33%)



Redução de riscos pela Pilotagem no Great Belt (Suécia)
Com base em 12.251 passagens – 1.181 incidentes (9%)

97% incidentes sem Prático

2% incidentes com Prático

1% incidentes com Prático
y rebocadores



Custo – Benefico do uso da pilotagem 

Uso da pilotagem no Canadá - Custo anual da pilotagem no Canadá C$ 208 milhões

Prevenção de acidentes por uma valor de C$ 3.800 Milhões

Custo Final - Relação Benefício 18 para 1

Custo de um encalhe (Proprietário – Empresa Seguradora) 

Fonte: Autoridade Marítima Dinamarquesa - Incidente ocorrido no Great Belt 2017

Perdas por inatividade US$1.450.000 
Custo de reparos US$1.000.000 
Custo do resgate US$350.000 
Proteção do meio ambiente US$30.000

Total US$2.830.000

Custo da pilotagem em águas dinamarquesas: US$7.500 (Contêiner 14.000 TEU) 

Conclusão: o proprietário pagou 377 vezes o custo do uso do prático.



Conclusão:

O Piloto tem um “enorme impacto positivo na segurança”
A melhor solução.



Investigação de Accidentes



• Objetivo: garantir uma probabilidade de repetição próxima de “0”

• Análise retrospectiva  - Atitude divina –Não aplicável 

• “Mens Rea”

• O que – quando – como…: erros e quem é o culpado

• O persquiso o que quero provar (Viés de confirmação)

Investigação de Acidentes (IA)
Conceitos básicos e erros no treinamento

+ 20 anos de experiência em IA em navios e plataformas



• A investigação deve explicar: 

O que permitiu que as ações que levaram ao resultado “indesejável” 
fossem cometidas, sem que o sistema detectasse as anomalias a tempo 
e interrompesse seu desenvolvimento inadequado? – Ever Given SOP…

• Não se trata de pessoas - Sem nomes nos relatórios

Investigação de Acidentes (IA)
Conceitos básicos e erros no treinamento



Diferença entre "trabalho planejado versus trabalho executado" 
(Insegurança – Parar! – MPX Dan)

Milford Haven – Sea Empress: Prático responsável?                 
Chegou tarde – conhecimentos – idioma – 12 hrs sem reação

QE2 Nantucket – Martha’s Vineyard – Cultura organ.                 
20,7 milhões US – Efeitos colaterais 50,2 milhões US

Investigação de Acidentes (IA)



Conclusões:

• Aprendemos com os acidentes, mas por muito pouco tempo...

• A melhor solução: Modificações no sistema…

São eficientes e independentes de “tempo e pessoas”
Water tight doors – interromper o processo

Investigação de Acidentes (IA)



Conclusões :

“O Sistema leva o Prático a jogar com o Risco”
mas o Prático tem que saber! (Treinamento)

Órgãos Reguladores?  Autoridade do Canal de Suez – San Francisco Bar Pilots – Code of Federal Regulations

Investigação de Acidentes (IA)



HNoMS Helge Ingstad (HI) 

Colisão no terminal Sture 2018

Diferença entre
Conhecimentos e Habilidades



• Visíveis

• AIS desativado

• Área VTS

• Equipes humanas no Passadiço

• HI entrou na área 1h23m antes da 
colisão

• SOLA DEP 

• VTS esqueceu HI

• SOLA pediu que HI virasse estibordo

• VTS pensou que os navios 
resolveriam o problema entre eles

• VTS Comunicações em norueguês 
• VTS  - SOPs
• Pessoal inexperiente (HI)

• Confusão entre navios 

• VTS nunca agiu

• VTS ou BRM



a Capacidade Adaptativa da Equipe de Trabalho (aviação)

porque os sistemas não são mais "Lineares", mas "Intratáveis”

A Investigação de Acidentes deve quantificar:

3 – 4 –
40

NEUTRALIZAR

EVITAR

MITIGAR

Consequências

Adversas

• Descrição parcial do sistema
• Princípio de funcionamento incompleto
• Sistema dinâmico
• Componentes Interdependentes

Portanto, é impossível antecipar todos os eventos em um sistema ”Intratável” (SOPs)
O que leva ao conceito de ADAPTAÇÃO e RECUPERAÇÃO



Segurança: voltar para casa, assim como eu saí

Brian Appleton - Piper Alpha report
“Mas hoje você não voltou. . . . ”

41



Follow us on:

Guillermo Gomez Garay
Senior Project Manager
ggg@forcetechnology.com
+4520459411
www.forcetechnology.com

¿Perguntas?

Obrigado!
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