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COMBOIOS FLUVIAIS – SISTEMAS DE 
BORDO E SEGURANÇA NA NAVEGAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Os estudos dos sistemas de bordo de comboios fluviais fazem parte
de uma série de estudos desenvolvidos na Fatec Jahu sobre
manobrabilidade e controlabilidade de comboios fluviais que se
iniciaram no ano 2000. A ótica da segurança da navegação no
projeto/desenvolvimento/condução dos principais sistemas de bordo
vem de encontro às recentes notícias de naufrágios ocorridos neste
ano de 2017.Cada sistema de bordo deve ser dimensionado para
colaborar para uma navegação segura e sem acidentes.

2. OBJETIVOS

O presente projeto foca os sistemas principais de bordo sob a ótica
da segurança da navegação: propulsão, auxiliares da propulsão,
combustível, geração de energia, governo, navegação, águas
servidas, ventilação e ar-condicionado, combate à incêndio, aguada e
comunicações.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Trabalhar dados obtidos nas viagens embarcado, que tive
oportunidade de realizar nas hidrovias Tietê-Paraná, Amazonas
(incluindo seus afluentes) e Paraguai; de Fóruns promovidos pela
SOBENA ( Sociedade Brasileira de Engenharia Naval ) e pela Capitania
Fluvial do Tietê-Paraná
( especificamente seu Comitê Técnico ). A leitura de periódicos, como
os boletins diários da revista Portos e Navios ( material on-line ), tem
se mostrado eficazes para mostrar tendências tecnológicas nas
diversas hidrovias. Não descarto, também, a possibilidade de novos
convites para acompanhar testes de comboios ou para participar de
Provas de Rio nesses próximos anos.

4. RESULTADOS  E DISCUSSÃO

A introdução, no ambiente fluvial, de práticas já consagradas no
cenário marítimo, como duplicidade de alimentação de energia em
sistemas estratégicos de bordo, redundância na operação de
sistemas vitais e qualificação renovada do pessoal que conduz esses
sistemas pode trazer uma operação mais segura na condução de um
comboio.
Alunos melhores informados do tipo de embarcação que se
depararão nas hidrovias e trabalhos de conclusão de curso sobre
assuntos tecnológicos/operacionais atualizados são outro produto
desse projeto , em razão de ministrar disciplinas nessa área, na Fatec.
Manutenção de uma linha de pesquisa institucional (já são 4
trabalhos na linha de comboios fluviais).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fruto desse projeto será a apresentação dos sistemas mencionados
no interior de um comboio para operação em uma das hidrovias
citadas.
Os valores das cargas transportadas de soja nas hidrovias do norte do
país , somado aos cuidados com a vida humana que navega nessas
águas, justificam os investimentos necessários na segurança da
navegação.
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