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1. INTRODUÇÃO
Este projeto consiste em criar uma ferramenta para analisar o risco que a
influencia do comportamento do ser humano na ocorrência dos acidentes é fator
preponderante, e nesse sentido, analisar que a acidentalidade está
intrinsicamente ligada a questão comportamental do comandante e da
tripulação. Nesse cenário, buscar maneiras para se fazer essa correlação baseado
em dados de acidentes obtidos junto a Autoridade Marítima e assim conceber as
capacitações a principio no simulador de manobras, através de testes visuais,
sensitivos e depois in loco.
E também descrever todos os procedimentos a bordo da embarcação na Hidrovia
Tiete-Paraná de uma empresa, desde o embarque até o desembarque passando
por todas as operações, para elaborar as capacitações e melhorias.
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Fonte: Capitania Fluvial Tiete-Paraná

2. OBJETIVOS
• O presente estudo tem basicamente dois objetivos principais, o primeiro trata

de comparar o tempo de fixação do olhar do condutor pilotando em um
simulador de manobras em duas situações idênticas, porém uma situação com a
aplicação de um teste de carga mental adaptado ao trabalho do tripulante, com
uma frequência pré-determinada onde haverá os estímulos visuais para
distrações do condutor. E a outra situação não haverá a distração visual. O
segundo objetivo colocará também sinais sonoros e visuais, porém, que
alertarão o comandante que o trecho atual em que o mesmo se encontra tem
alto índice de ocorrência de acidente e da mesma forma na outra situação não
haverá a colocação de sinais visuais.

• Com isso o objetivo será analisar o comportamento dos tripulantes (comandante
da embarcação) em ambiente confinado através da fixação ocular no simulador,
como: estresse e seus efeitos no comportamento, fadiga, raiva, medo, intrigas,
alegria, motivação, egoísmo, individualidade, colaboração, cooperação,
percepção, desatenção, impaciência, calma.

• Uma outra etapa será a utilização de sinais sonoros e visuais para avisar o
tripulante que ele irá passar por local de risco ou com probabilidade de acidente
e comparar os resultados com e sem esse aviso, para uma gama de tripulantes
separado por idade, sexo, tempo de embarque, e locais de navegação.

• Observar in loco e escrever os procedimentos a bordo da embarcação que será
implantado na empresa, através de estudos de comparações de outras empresas
americana e paraguaia do grupo, e desenvolver os da Hidrovia Tiete-Paraná.

3. Metodologia
Esta Metodologia possibilitará o desenvolvimento de Jogos computacionais
utilizando o SIMULADOR DE MANOBRAS, para subsidiar a pesquisa, serão
empregadas técnicas para a Coleta de Dados, tais como: entrevistas, Interações
Básicas, check list e observação in loco através de viagens nas embarcações , para
descrever as de Rotinas de bordo durante toda as viagens com os Capitães
Fluviais.
No simulador – jogos computacionais - serão alocados os sensores visuais e
auditivos para analisar os comportamentos dos capitães fluviais durante as
simulações dos cenários reais.
Com as análises experimentais e de simulação, buscar aplicar estes
conhecimentos no simulador de navegação. Em função dos resultados, será
elaborado um manual com orientações para a capacitação, reciclagem, e os
procedimentos de bordo a ser adotado na Hidrovia Tiete-Paraná pelas empresas.
Esse trabalho será realizado com viagens nas embarcações de turismo e da
empresa, da Hidrovia Tiete-Paraná, a qual já autorizou a pesquisa, juntamente
com o SINDASP - Sindicato dos Armadores do Estado de São Paulo.

Figura 1 – simulador - cenários

Fonte:  Pesquisadores (autores)

Figura 2. Simulador soja

Fonte: pesquisadores (autores)

4. RESULTADOS ESPERADOS
Desenvolvimento de uma ferramenta para análise do comportamento dos
tripulantes utilizando o Simulador de manobras e que será de uso para
treinamentos na formação, aperfeiçoamento e reciclagem dos tripulantes
da Hidrovia Tiete-Paraná, com a parceria da MARINHA DO BRASIL através
da Capitania Fluvial Tiete-Paraná, da qual já somos a única Instituição de
ensino credenciada no estado para esse trabalho.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desta pesquisa irão dar subsídios para que as empresas que
operam na Hidrovia Tiete-Paraná possam orientar as embarcações e sua
tripulação sobre os procedimentos a serem adotados a bordo, da mesma
forma que tornará mais clara as questões envolvidas neste tipo de
incidente. O estudo feito utilizando sensores no simulador de manobras
instalado na FATEC JAHU, estimulará as empresas para desenvolverem
programas periódicos de reciclagem dos seus tripulantes para a segurança
da navegação no simulador de forma real e sem risco para a embarcação.
O projeto poderá orientar a Marinha a estabelecer procedimentos.
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