
Navigandi Orbis: parceria 
em inovação com a 
praticagem brasileira

MSc. Rodrigo Barrera
2022.2



A NAVIGANDI

• A Navigandi é uma startup spinoff do Centro de Simulação de
Manobras Tanque de Provas Numérico – TPN/USP

• Fundada há 4 anos com o objetivo de desenvolver um
equipamento de auxílio a manobras nacional, em parceria com a
praticagem brasileira.

• Missão: Ajudar na manutenção da segurança da navegação e na
viabilização de novas operações a partir de soluções dedicadas
para as necessidades de cada região portuária brasileira.



Por que a necessidade de um desenvolvimento nacional?

• Assistência de hardware para Portable Pilot Units (PPU) é precária no Brasil.

• Apesar de possuírem revendedores locais, os mesmos não prestam o serviço de
suporte e manutenção.

• Tempo médio de manutenção de um PPU de alta precisão (desde a saída até retorno
ao Brasil) é de 4 meses.

• Processo alfandegário é complexo e exige auxílio de despachantes.

• Em outros países, o PPU está caminhando para se tornar uma ferramenta portuária
integrada. Buscamos trazer o Brasil para este mesmo patamar.

• A praticagem Brasileira é reconhecida mundialmente pela segurança de suas
operações. Por que não ficar conhecida também pelas tecnologias de navegação que
vem desenvolvendo/ajudando a desenvolver?



Corpo Técnico

André S. S. Ianagui

Pesquisa e Desenvolvimento
PhD Eng. Mecânica Poli-USP

• Desenvolvimento de algoritmos de fusão 
sensorial e estimação.

Carlos E. C. Duarte

Engenharia de Produto
Eng. Mecatrônico Poli-USP

MBA Gestão Empresarial – FGV
• Projeto e fabricação eletrônica.

Rodrigo D. Barrera

Operações e Novos Negócios
MSc. Eng. Mecânica Poli-USP; Master B. & 

Management – FGV 
• Firmware embarcado: integração dos sensores e 

infraestrutura de comunicação.

Edgar Szilagyi

Engenharia de Software
Bacharel  Ciências Moleculares - USP

• Software de navegação.

**Todo o Know-how técnico de desenvolvimento e fabricação do PPU está coberto dentro do conhecimento do corpo técnico.



Aspectos Relevantes de um PPU

• Desenvolvimento inicial baseado em impressões e testes realizados 
com auxilio da Praticagem de PE.

• Entrevistas realizadas com 26 práticos de 17 ZPs diferentes.

• Foco em entender o funcionamento de cada ZP, dificuldades nas 
manobras e necessidade com relação ao equipamento.

• Foram ouvidos práticos que utilizam cada uma das categorias de 
equipamento.

• Insights essenciais para moldar o processo de desenvolvimento.



Aspectos Relevantes de um PPU

Mais Importante

• Instalação e set-up rápidos (1-2 minutos).

• Peso, Design e Ergonomia

• Precisão

• Usabilidade de software – fácil e intuitivo

• Manutenção e atendimento nacional

• Confiabilidade de conexão entre as antenas e tablet



Qual tipo de PPU desenvolver?

Recurso Tipo I (Pilot Plug) Tipo II (Semi-Independente) Tipo III (Independente)
Precisão Baixa Baixa Alta
Correção Diferencial Não Possível Sim
AIS Dependente do Navio Pode ser independente Independente
Exatidão de posição GNSS (Com/Sem Correção) 2,5 m/NA 2,5m/NA 1,5m/0.02m
Exatidão do Aproamento 0.5~1.5° 0.5~1.5° até 0.01°
Exatidão da Taxa de Guinada (ROT) 0,5°/min 0,5°/min 0,1 - 0,3°/min
Exatidão da velocidade - até 0,08 kn até 0,02 kn
Dimensões Pequeno (cabe no bolso) Médio (Cabe na Mochila) Grande ( Mochila Dedicada)
Peso total (duas unidade ou uma) < 0,5 kg < 1 kg > 2  kg
Tempo de bateria Longo (>15h) Médio (10~15h) Médio (8~12h)
Tempo de Set-up 1 min 5-8 min 5-8 min 
Custo $ $$ $$$

Exemplo Pilot Tech, Gyro Pilot, CAT ROT Channel Pilot, CAT XT Harbour Pilot, AdxNav, CAT II

Precisão, Independência 

Tamanho, Peso, Consumo, Tempo de Setup, Preço



O Pilot Plug

• Repetidor de sinais AIS-NMEA, transmitindo dados via Wi-Fi ou Bluetooth

• Permite uma “replicação” dos dados apresentados normalmente apenas no ECDIS em

interface própria do usuário (tablet ou laptop), permitindo configurações e dados próprios;

• Posição, Velocidade e Aproamento tanto do navio próprio quanto dos alvos, proveniente

dos sensores do navio

• Pode ou não possuir embutido sensores complementares, como Rate Gyro e inclinômetros.

• Altamente portátil, rápido de instalar e configurar

Limitações

• Amostragem dependente de instrumentos do navio e taxa de envio do AIS, podendo

apresentar atraso de informação

• Sujeito à qualidade e configuração dos sensores preexistentes no navio (pouco nível de

redundância e exatidão). Erros na posição relativa da antena GNSS do navio, por exemplo,

são bastante comuns.



Erros causados pelo offset da antena de GPS do navio

Fonte: Canadian Maritime Pilot
Association Technical Commitee - 2016

The Limitations of a PPU Predictor and
How This Could be Addressed in the
Future (IMPA Issue Number 49/ 2021)



Precisão dos dados do navio

• Dopplers inconstantes e
oscilatórios - PROA.



PPU “Semi-Independente”

• Mescla dados de Posição, Velocidade e ROT provenientes sistema GNSS e Gyro próprios

com dados de Aproamento provenientes do sistema AIS do navio;

• Pode ou não ser requerida conexão com AIS Plug (alguns possuem receptor AIS próprio)

• Os dados também são apresentados em interface própria do usuário (tablet ou laptop),

permitindo configurações e dados próprios;

• Portátil, rápido de instalar, mas bons níveis de precisão requerem configuração da

posição da antena GNSS em relação ao corpo da embarcação;

Limitações

• Amostragem do Aproamento ainda dependente de instrumentos do navio e taxa de

envio do AIS, podendo apresentar atraso de informação

• Sujeito à qualidade e configuração da Bússola Giroscópica do navio. Erros são bastante

comuns.



Efeitos da Baixa Precisão de Aproamento

2.5m  + 1.5°

O heading contribui com a 
maior parte da imprecisão

MSC Beatrice



Efeitos no Abatimento

Considere um navio navegando com aproamento real a 0°
sem abatimento (ou seja, COG também a 0°) e SOG de 12 
kn

Suponha um erro de 1° positivo no aproamento 
provisionado pela gyro ocasionado por falta de calibração.

As medidas de avanço e afastamento lateral são dadas por
𝑢 = cos 𝜓 . 𝑆𝑂𝐺. cos 𝐶𝑂𝐺 − sin 𝜓 . 𝑆𝑂𝐺. sin 𝐶𝑂𝐺
𝑣 = sin 𝜓 . 𝑆𝑂𝐺. cos 𝐶𝑂𝐺 + cos 𝜓 . 𝑆𝑂𝐺. sin 𝐶𝑂𝐺

O valor real das velocidades seria então de 𝑢 = 12 𝑘𝑛;  𝑣 =
0 𝑘𝑛

O erro introduzido pela gyro causa erro na transferência de 
coordenadas, resultando em 

𝑢 = 11.99 𝑘𝑛
𝑣 = −0.2 𝑘𝑛



PPU Independente

o Provê dados completamente independentes do navio, utilizando-se de par de antenas

GNSS/RTK + Rate Gyro para indicações de Posição, Velocidades, Aproamento e taxa de guinada

o Uso de tecnologias RTK, Multiplas Bandas e constelações GNSS permitem um elevado grau de

precisão posicional e de Aproamento (1 cm ~ 0.1°)

o Resistente a Spoofing e Jamming

o Os dados também são apresentados em interface própria do usuário (tablet ou laptop),

permitindo configurações e dados próprios;

o A precisão permite elevada confiabilidade em variáveis derivadas, como predição de

movimentos futuros

o Amostragens de 1s ou menos com tempos de resposta reduzidos;

Limitações

o Pode ser pesado (modelos mais novos são menores e mais leves), mas bons níveis de precisão

requerem configuração da posição da antena GNSS em relação ao corpo da embarcação;

o Sujeito a qualidade do sinal e multipath.



Precisão dos PPUs

1.5° (Pilot Plug e Semi-Independente) 0.1° (PPU Independente)



Linha do tempo de desenvolvimento

PERNAMBUCO 
- JUN/2018

PERNAMBUCO 
- MAI/2019

Entendendo a Operação de um PPU.

É viável tecnicamente? Teste do MVP (Minimum Viable Product)



Linha do tempo de desenvolvimento

MACEIÓ -
OUT/2019

PERNAMBUCO 
- SET/2020

Divulgação do Projeto.

Validação Inicial de Protótipo.



Linha do tempo de desenvolvimento

ESPÍRITO SANTO -
NOV/2020

USP –
DEZ/2020

Avanço nos testes do equipamento e feedback 
sobre a responsividade do sistema.

Calibração final do algoritmo de fusão sensorial.



Linha do tempo de desenvolvimento

SANTOS-
DEZ/2020

RIO GRANDE –
JAN/2021

Validação do algoritmo de fusão sensorial.

Continuação da validação do algoritmo / validação modo semi-independente.



Linha do tempo de desenvolvimento

RIO DE JANEIRO-
FEV/2021

ESPÍRITO SANTO–
MAR/2021

Comparação com PPU AD XR – Rotterdam.

Finalização da etapa de validação do equipamento.



Linha do tempo de desenvolvimento

MAR/2021 – Início de operação piloto em Pernambuco

Orbis em operação Tomás Hatherly (esquerda) – presidente da Pernambuco Pilots 
na época – André Ianagui (direita) – diretor da Navigandi.



Linha do tempo de desenvolvimento

CEARÁ-
ABR/2021

ITAJAI-
ABR/2021

Campanha de medição de velocidades de
atracação e encosto no píer usando PPU de alta
precisão e estação base RTK.
.

Comparação com o AD XR 2 - Rotterdam. Realização de teste de precisão durante
uma das manobras mais complexas existente nos portos brasileiros.



Linha do tempo de desenvolvimento

• ENTRADA - SEASPAN HARRIER – 330m LOA x 48 m B
• Vídeo Acelerado 



Linha do tempo de desenvolvimento

PARANAGUÁ-
MAI/2021

BAHIA-
JUN/2021

Streaming de Manobras sendo realizadas com PPU 
em tempo real para a atalaia.
.

• Desenvolvimento de PPU customizado para STS
• Mapas de calor para rotas baseados em manobras anteriores.



Linha do tempo de desenvolvimento

ESPÍRITO SANTO-
AGO/2021

MARANHÃO-
SET/2021

Início de operação piloto no Espírito Santo.
.

Utilização de bases RTK + PPU para controle de velocidades laterais durante
atracação em substituição ao laser de atracação.
.



Linha do tempo de desenvolvimento

SANTOS
OUT/2021

PRODUÇÂO LOTE 1-
OUT/2021

Início de operação piloto em Santos.
.

Início da produção do 1° lote de  equipamentos para atender os contratos 
firmados com as praticagens de SP, ES, PE, Itajai.
.



Sistema PPU Navigandi Orbis

Navigandi Pilot – Software 
de Navegação

Navigandi Pilot Station – Estação Base Real Time Kinematics (RTK)[Base georreferenciada que provê correção em tempo real para o 
hardware, fazendo que o mesmo atinja precisões centímétricas]

Navigandi Orbis - Hardware



Especificações

Equipamento com design ergonômico e enxuto (Ø 106 x 122) mm

Leve (600 g por case)

Totalmente Wireless

Unidade Inercial embutida – Unscented Kalman Filter

Equipamento independente dos dados do navio quando usado com
2 antenas

Equipamento configurável – utilização com 1 ou 2 antenas



Especificações

Precisão Real Time Kinematics (RTK) no posicionamento (1.5m e
0.01 m)

Precisão no aproamento (0.1 ° com 4m baseline e 0.01° com 20 m
baseline)

Precisão ROT (0.2°/min)

Tempo de Setup < 2,5 minutos

Precisão Velocidades 0.07kn / 0.02 kn (RTK)

Bateria (16 horas )



CMA CGM VELA – Porto de Santos

• Maior navio em LOA a adentrar o Porto de Santos

• 347.48m LOA x 45.2 m BOCA



Atuação

Praticagem de 
Pernambuco

Praticagem do Espírito 
Santo

Praticagem de São 
Paulo

Praticagem de Itajai

Praticagem do 
Rio de Janeiro

Praticagem de 
Paranaguá

Praticagem de 
Belém – ZP03



Atuação

• Até Janeiro/2022 aproximadamente 42% dos práticos brasileiros terão acesso a essa
tecnologia.



Segunda Fase – Inovações e Integrações em Tempo Real

Rebocador
Geração de dados de movimentação e telemetria
em tempo real (força nos cabos de reboque;
força no costado do navio; taxa de rotação dos
motores, etc)

Base RTK
Provê precisão centimétrica de
movimentação vertical e
horizontal; precisão nas
velocidades de atracação para
todos os berços (substituição
dos lasers).

CCO 
Praticagem

Software de controle da movimentação das embarcações
com comunicação iterativa e possibilidade de adição de
informações e overlays diretamente no software de
navegação do prático;

Manobras 
em Nuvem 

Estação de 
Manobra

Acompanhamento remoto de
manobra em tempo real com
alta precisão.

Aumento de 
Calado

Utilização de dados de manobras passadas com precisão
vertical centimétrica para embasar estudos de calado e
diminuir margem de sistemas de calado dinâmico;
análise de risco de manobras anterior para direcionar
treinamentos.

ReDRAFT

Dados 
Meteoceanográficos

True Prediction

Treinamento



Segunda Fase – Inovações e Integrações em Tempo Real



Modelo de Negócios Navigandi Orbis

Aluguel + Prestação de serviços – Hardware as a Service:

• Troca de equipamento em período máximo de 15 dias úteis

• Nenhum custo adicional para realizar manutenção do equipamento

• Manutenção preventiva a cada  8 meses – com a troca de case, deixando o produto 
com aspecto sempre novo.

• Pagamento diluído ao longo de anos (custo de oportunidade)

• Atualização constante do hardware (proteção contra  obsolescência do 
equipamento)

• Suporte remoto realizado diretamente com os desenvolvedores da tecnologia



Contato

Obrigado! Juntos vamos mais longe!

Rodrigo Barrera – barrerar@navigandi.tech
(16) 99256-0262

mailto:barrerar@navigandi.tech
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