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RESUMO 

 

 

 

A Estratégia Nacional de Defesa estabelece a defesa da Amazônia como um de seus 
principais focos, fato este que exige um avanço no projeto de desenvolvimento 
sustentável. O monitoramento, controle, mobilidade e presença são executados 
principalmente pelas Organizações Militares de fronteira do Exército Brasileiro, as 
quais apresentam superlativa importância estratégica no local. Nesse sentido, 
pressupõe-se que uma logística de transporte fluvial eficiente e eficaz seja 
fundamental no tocante à evolução de tal projeto, uma vez que o modal hidroviário é 
o principal meio empregado na logística de suprimentos. A partir do presente contexto, 
este trabalho se propôs a estudar o transporte logístico fluvial no rio Negro, descrito 
como um dos principais eixos de suprimento do Exército na Amazônia Ocidental e 
cuja navegação é de extrema complexidade e repleta de riscos. Alinhada também com 
a nova Política de Gestão de riscos do Exército Brasileiro, o objetivo principal desta 
pesquisa foi apresentar uma proposta de um Plano de Gerenciamento de risco 
específico para as missões de transporte fluvial no eixo do rio Negro executadas pelo 
Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia. Os procedimentos 
metodológicos consistiram primariamente em identificar os riscos e segregá-los de 
acordo com as etapas de preparação e execução da missão. Posteriormente, 
procedeu-se a sua análise por meio da quantificação do grau de impacto e 
probabilidade, seguida da detecção de suas causas e consequências potenciais. O 
cenário de constatação dos riscos referentes ao eixo do rio Negro possibilitou uma 
consistente revisão bibliográfica e documental realizada de forma específica com 
ênfase nas características do ambiente, da missão e do executor, além da aplicação 
de instrumentos de pesquisa com participação de especialistas do tema estudado. Por 
fim, como sugestão a ser aplicada, foram propostas medidas mitigadoras para os 
riscos considerando todos os subsídios necessários, o que permitiu portanto alcançar 
de forma notória os objetivos propostos. 
 

 

Palavras-chave: Gerenciamento, risco, Amazônia, transporte fluvial, rio Negro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ABSTRACT 

 

 

 

The National Defense Strategy establishes the defense of the Amazon as one of its 
main focuses, a fact that requires progress in the sustainable development project. 
Monitoring, control, mobility and presence are mainly performed by the Brazilian Army 
Military Border Organizations, and it has superlative strategic importance in the place. 
In this sense, it is assumed that an efficient and effective river transport logistics is 
fundamental in relation to the evolution of such a project, since the waterway mode is 
the main means employed in supply logistics. From the present context, this work has 
proposed to study the fluvial logistic transport in the Negro River, described as one of 
the main supply axes of the Army in the Western Amazon and whose navigation is 
extremely complex and full of risks. Also in line with the Brazilian Army's new Risk 
Management Policy, the main objective of this research was to present a proposal for 
a specific Risk Management Plan for the Rio Negro axis river transport missions carried 
out by the Vessel Center from the Military Amazon Command. The methodological 
procedures consisted primarily of identifying the risks and segregating them according 
to the stages of mission preparation and execution. Subsequently, it was analyzed by 
quantifying the degree of impact and probability, followed by the detection of their 
causes and potential consequences. The scenario of finding risks related to the Negro 
River axis allowed a consistent bibliographic and documentary review carried out 
specifically with emphasis on the characteristics of the environment, the mission and 
the executor, as well as the application of research instruments with the participation 
of specialists of the studied theme. Finally, as a suggestion to be applied, risk mitigating 
measures were proposed considering all the necessary subsidies, thus allowing to 
achieve the proposed objectives in a notorious way. 
 

 

Keywords: Management, risk, Amazon, transport, black river. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

A logística para manter as tropas na região da Amazônia ocidental sempre foi 

um desafio. As grandes distâncias, os vazios demográficos, as doenças tropicais, os 

regimes de chuvas e as altas temperaturas são algumas das características da região 

que dificultam a realização de uma logística eficiente e eficaz (BRASIL, 2015). 

A Amazônia ocidental ocupa uma área de 2.194.599 km² e, conforme o 

Decreto-Lei nº 291, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-Lei nº 356, de 

15 de agosto de 1967, é constituída pelos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima 

e Acre. 

 

 

FIGURA 1 – Amazônia ocidental 

Fonte: Portal UOL (2009) 

  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam a 

existência de 151 municípios, onde vivem cerca de 7,12 milhões de habitantes. Esta 

área possui, portanto, uma baixa densidade demográfica de 3,3 hab/km². Para fins de 

comparação, a média nacional é de 24,9 hab/km². 

  Caso considerássemos apenas a extensão territorial, a logística já não seria 

facilitada, mas, além da grande distância a ser percorrida para interligar a maior cidade 

da Amazônia (Manaus-AM) à faixa de fronteira, ainda é preciso considerar que se trata 

de um ambiente pobre em infraestrutura de transportes. 
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Esse ambiente com vasta mata densa, grande capilaridade dos rios e pobre 

em malha rodoviária faz com que o principal modal para transporte dentro da 

Amazônia ocidental seja o hidroviário. 

A malha hidroviária regional é constituída por dois subsistemas: a bacia do 

Amazonas/Solimões e a bacia do Tocantins/Araguaia (BNDES, 1998). 

 

 

 FIGURA 2 – Rios da Amazônia ocidental 

 Fonte: Virtuous Tecnologia da Informação (2007-2018).  

 

O Comando Militar da Amazônia compreende exatamente a mesma área 

abrangida pela Amazônia Ocidental e utiliza os rios Solimões, Negro e Madeira como 

seus eixos principais de suprimento entre a sede (Manaus-AM) e suas Grandes 

Unidades operacionais. 

A atividade de transporte por meio fluvial implica em riscos operacionais 

relacionados a falhas, deficiências ou inadequações de ordem material, pessoal, 

processual e ambiental, dentre outras. 

Dessa forma, este trabalho visa estudar os riscos incidentes nas missões de 

transporte fluvial eixadas no rio Negro, cuja navegação é considerada a mais 

complexa dentre os rios navegados pelo Centro de Embarcações do Comando Militar 

da Amazônia (CECMA). 

Por conseguinte, pretende-se propor uma efetiva sistemática de gerenciamento 

de risco a ser adotada pelo CECMA nas viagens logísticas no eixo do Rio Negro. 
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Finalmente, o estudo do gerenciamento dos riscos nessas missões pretende 

colaborar com a obtenção de um transporte mais eficiente e eficaz e, 

consequentemente, possibilitar um melhor apoio à atividade fim do Comando Militar 

da Amazônia. 

 

1.1 PROBLEMA  
 

Os desafios impostos à execução da logística na Amazônia ocidental ressaltam 

a importância de executar a “logística na medida certa”, capaz de prever e prover o 

apoio em materiais e serviços necessários (BRASIL, 2015). 

A 12ª Região Militar é o Grande Comando responsável por toda a logística 

militar da Amazônia ocidental, e o Centro de Embarcações do Comando Militar da 

Amazônia (CECMA) é a Organização Militar, diretamente subordinada à 12ª RM, 

responsável pela execução do transporte fluvial (BRASIL, 2015). 

O ambiente extremamente volátil em relação ao regime e sinuosidade dos rios, 

as fortes chuvas e a grande variação das cotas batimétricas1 com o surgimento de 

bancos de areia e ilhas, bem como outros fatores de ordem técnica e humana, tornam 

a atividade de transporte fluvial repleta de riscos.  

Dentre os rios utilizados pelo Centro de Embarcações do Comando Militar da 

Amazônia, aquele que, a priori, oferece o maior grau de complexidade à navegação 

e, consequentemente, traz um maior número de riscos é o Rio Negro. 

Dados da Marinha divulgados pelo 9º Distrito Naval, sediado na cidade de 

Manaus-AM, indicam que a área com maior número de acidentes e fatos da 

navegação é a do referido rio. 

Nos relatórios das missões de transporte executadas pelo CECMA no rio Negro 

constam relatos de incidentes ocorridos com as embarcações, especialmente no 

trecho entre as cidades de Santa Isabel do rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, 

causados por colisões da embarcação com blocos de pedras.  

Alguns destes incidentes provocaram danos materiais à embarcação e 

prejudicaram o cumprimento do cronograma para chegada ao destino e entrega do 

                                                 
1 Profundidade dos rios que é expressa cartograficamente por curvas que unem pontos da mesma profundidade 

com equidistâncias verticais 
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suprimento transportado. No ano de 2018, uma embarcação chegou a ficar encalhada 

durante 12 dias. 

O gerenciamento de riscos é um dos fatores essenciais para a execução 

adequada do grupo funcional transporte, conforme previsto no manual de campanha 

EB20-MC-10.204 (BRASIL, 2014), e a implantação de uma cultura de gerenciamento 

de riscos a partir da sistematização de procedimentos poderá atuar de forma 

determinante na mitigação dos riscos envolvidos nas atividades de transporte logístico 

do CECMA.  

O plano de gerenciamento de riscos atualmente em vigor no CECMA não trata, 

de forma específica, os riscos envolvidos na navegação do rio Negro e não apresenta 

medidas práticas a serem adotadas durante a preparação e execução de uma missão 

de transporte. Por tratar-se de um plano que engloba todas as atividades da 

Organização Militar, a possibilidade de ocorrência de acidentes ou incidentes é tratada 

de forma genérica e são apresentadas apenas medidas a serem adotadas em longo 

prazo. 

Portanto, partindo das premissas de que o principal meio de transporte na 

Amazônia Ocidental é o meio fluvial, que o rio com maior índice de risco à navegação 

é o rio Negro e que o sucesso na execução de um transporte logístico eficiente e eficaz 

depende do bom gerenciamento dos riscos envolvidos, chegamos ao problema a ser 

solucionado: Qual sistemática de gerenciamento de riscos pode ser implantada nas 

missões logísticas de transporte fluvial do Centro de Embarcações do Comando Militar 

da Amazônia no eixo do Rio Negro? 

 

1.2 OBJETIVOS  
 

O objetivo geral deste estudo é propor um efetivo sistema de gerenciamento 

de riscos nas missões logísticas de transporte fluvial do CECMA no eixo do Rio Negro, 

de forma a contribuir com a obtenção de uma logística de transporte fluvial mais 

segura, eficiente e eficaz. 

Visando atingir o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Identificar os principais aspectos relevantes da logística na Amazônia 

Ocidental; 
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b) Identificar as principais missões de transporte logístico realizadas pelo Centro 

de Embarcações do Comando Militar da Amazônia; 

c) Estudar as características das missões logísticas por meio fluvial executadas 

pelo Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia no eixo do Rio 

Negro referentes à carga transportada e às embarcações empregadas; 

d) Identificar os principais riscos operacionais envolvidos nas missões logísticas 

executadas pelo Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia no 

eixo do rio Negro; 

e) Identificar os principais obstáculos à navegação no eixo do rio Negro; 

f) Identificar os pontos de apoio à missão no itinerário das missões de transporte; 

g) Identificar a incidência e as características dos acidentes ocorridos no rio 

Negro;  

h) Verificar os graus de probabilidade e impacto dos riscos identificados e propor 

medidas mitigadoras; 

i) Verificar se o gerenciamento de riscos faz parte do atual processo de 

planejamento das missões do CECMA; 

j) Verificar como é feito o gerenciamento de riscos no planejamento das missões 

de transporte; 

k) Identificar as principais metodologias de gerenciamento de riscos aplicadas no 

Exército Brasileiro; 

l) Apresentar a proposta de um plano de gestão de risco para a execução de 

missões de transporte logístico do CECMA na calha do Rio Negro. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 
 

No intuito de mitigar os riscos envolvidos em missões logísticas de transporte 

fluvial no eixo do rio Negro e, consequentemente, aumentar a segurança, a eficiência 

e eficácia das mesmas, chegamos às seguintes questões de estudo que auxiliarão no 

estabelecimento das bases para um efetivo sistema de gerenciamento de risco: 

a) Quais são as principais características da logística militar na Amazônia 

Ocidental? 

b) Quais são as principais missões de transporte logístico do Centro de 

Embarcações do Comando Militar da Amazônia? 



19 
 

  

c) Quais são as principais características da carga transportada e das 

embarcações empregadas nas missões logísticas executadas no eixo do Rio 

Negro? 

d) Quais são os principais riscos operacionais envolvidos nas missões logísticas 

executadas pelo Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia no 

eixo do rio Negro? 

e) Quais são os principais obstáculos naturais à navegação no eixo do rio Negro? 

f) Quais são os principais pontos de apoio à missão no itinerário das missões de 

transporte? 

g) Qual é a incidência e tipo dos acidentes ocorridos no eixo do rio Negro? 

h) Qual é o grau de probabilidade e impacto, e quais são as medidas que devem 

ser adotadas com o intuito de mitigar os riscos identificados? 

i) O gerenciamento de riscos faz parte do atual planejamento das missões do 

CECMA? 

j) Como é feito, atualmente, o gerenciamento de riscos no planejamento das 

missões de transporte do CECMA?  

k) Quais são as principais metodologias de gerenciamento de riscos aplicadas no 

Exército Brasileiro? 

l) Qual plano de gerenciamento de risco para a execução de missões de 

transporte logístico na calha do Rio Negro pode ser proposto ao CECMA? 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 
 

A Estratégia Nacional de Defesa, em seu tópico 10, afirma que um dos focos 

de maior interesse é a Amazônia e que sua defesa exige um avanço no projeto de 

desenvolvimento sustentável com monitoramento/controle, mobilidade e presença. 

Pressupõe-se que a consecução do avanço desse projeto de desenvolvimento 

depende da manutenção e modernização das Unidades militares de fronteira 

instaladas na Amazônia que, por sua vez, exigem uma cadeia logística eficiente e 

eficaz para manutenção de suas atividades finalísticas.  

A Portaria nº 1.042, de 18 de agosto de 2017, que aprova o Plano Estratégico 

do Exército 2016-2019/3ª Edição, integrante da Sistemática de Planejamento 

Estratégico do Exército, e dá outras providências, incluiu como atividade imposta em 
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um de seus objetivos estratégicos a conclusão dos estudos para a implantação de 

uma nova logística na Amazônia. 

Entende-se que a cadeia de suprimentos é dependente da combinação de 

diversos fatores, dentre os quais se destaca o risco logístico admitido (BRASIL, 2014, 

p. 3-1) e o adequado gerenciamento dos riscos pode influenciar o desempenho das 

atividades logísticas de forma ampla ao mitigá-los, propiciando mais eficiência e 

eficácia à cadeia de suprimentos, conforme afirma Gallo Junior (2017). 

Este trabalho propõe-se a estudar os riscos envolvidos nas missões logísticas 

eixadas no rio Negro, por onde é transportada a maior quantidade de suprimentos 

dentre os eixos navegados pelo Centro de Embarcações do Comando Militar da 

Amazônia, segundo dados constantes nos relatórios da missões logísticas da Seção 

de Operações fluviais do CECMA. 

O rio Negro é também considerado pelos navegadores fluviais aquele que 

possui a navegação mais complexa e, consequentemente, o maior número de riscos 

operacionais. Trata-se do único trecho onde é necessária a contratação de um 

profissional civil assistente técnico de navegação para o apoio à condução do módulo 

logístico. Existe, inclusive, caso concreto registrado de acidente que prejudicou o fluxo 

logístico e que será abordado ao longo deste estudo. 

A Portaria n° 465-Comandante do Exército, que aprova a Política de Gestão de 

Riscos do Exército Brasileiro, de 17 de maio de 2017, determina o seguinte: “As 

organizações militares, em todos os níveis, deverão implementar, manter, monitorar e 

revisar o processo de gestão de riscos, compatível com sua missão e seus objetivos 

estratégicos ou organizacionais.” 

Já a Portaria nº 222-EME, de 05 de junho de 2017, que aprova a Metodologia 

da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro, acrescenta que a 

implementação do processo de gestão de riscos auxilia a tomada de decisão, levando 

em consideração as incertezas e a possibilidade de circunstâncias ou eventos futuros. 

Portanto, o tema deste estudo torna-se ainda mais relevante por estar alinhado 

com os atuais objetivos da Estratégia Nacional de Defesa (END), do Plano Estratégico 

do Exército e da Política de Gestão de riscos do Exército.  

O tema é de extrema importância para o Exército Brasileiro e não há doutrina 

específica para o Gerenciamento de riscos em transporte logístico fluvial, podendo 

assim contribuir para o aperfeiçoamento deste assunto, ainda em fase de estudos pela 

Força Terrestre. 
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A presente pesquisa poderá contribuir precipuamente para a implantação ou 

melhoria da sistemática de gerenciamento de riscos à navegação do Centro de 

Embarcações do Comando Militar da Amazônia nas missões logísticas eixadas no Rio 

Negro.  

Ao concluir o trabalho, pretende-se apresentar ao Exército uma proposta de 

gerenciamento de riscos que, certamente, contribuirá para a segurança da navegação 

militar no Rio Negro e para a continuidade do fluxo logístico. 

A sistemática proposta poderá ainda servir de alicerce para estudos de 

implementação em outros eixos e em todas as Unidades Militares da Amazônia 

Ocidental que realizam, ainda que em menores proporções, o transporte fluvial. 
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2 METODOLOGIA 
  

A finalidade deste capítulo é apontar o caminho traçado para a solução do 

problema proposto, descrevendo os procedimentos empregados na seleção das 

amostras, nas pesquisas documentais e bibliográficas e instrumentos de coletas de 

dados. 

A organização do capítulo foi estruturada da seguinte forma: Objeto Formal de 

Estudo, População e Amostra, e Delineamento da Pesquisa. 

  

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 
 

O objeto formal de estudo da presente pesquisa é o gerenciamento de risco no 

transporte logístico fluvial no eixo do rio Negro, no trecho compreendido entre as 

cidades de Manaus-AM e São Gabriel da Cachoeira-AM, e tem como objetivo principal 

propor ao Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA) um 

plano de gerenciamento de riscos específico para a navegação no referido trecho do 

rio. 

Quanto ao alcance, a pesquisa restringe-se tão somente ao trecho entre 

Manaus-AM e São Gabriel da Cachoeira-AM por ser o mais relevante às missões de 

transporte logístico no eixo do rio Negro e por ser o de maior complexidade à 

navegação. Dentro dele, ainda foi dado destaque ao trecho entre Santa Isabel do Rio 

Negro-AM e São Gabriel da Cachoeira-AM por apresentar um grau ainda maior de 

periculosidade. 

A pesquisa é delimitada aos riscos operacionais inerentes às atividades de 

transporte logístico fluvial no rio Negro. Não serão, portanto, foco deste estudo outros 

tipos de risco, como o financeiro, ao meio ambiente, à tecnologia da informação, 

dentre outros, embora possam servir como fatores para definição do grau de impacto 

de um determinado risco operacional.  

A organização militar (OM) responsável pela execução do transporte fluvial no 

âmbito do Comando Militar da Amazônia é o Centro de Embarcações do Comando 

Militar da Amazônia (CECMA) e, portanto, os estudos são baseados nas atividades 

desta OM. 

O meio empregado pelo CECMA para realização do transporte logístico fluvial 
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é o módulo logístico, constituído por uma embarcação propulsora do tipo “empurrador” 

e embarcações de transporte de carga tipo “balsa”. 

Não foram estabelecidas variáveis neste estudo, por tratar-se de uma pesquisa 

qualitativa e seu objetivo estabelecido ser a elaboração de uma proposta de um plano 

de gerenciamento de risco que ainda não foi implantado e não pode ser testado.  

  

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  
 

A população da pesquisa é composta pelos militares que serviam no CECMA 

no ano de 2018, que trabalham em atividades de planejamento, coordenação e 

assessoria de missões de transporte logístico (chefes de setores), possuidores do 

curso de navegador fluvial, comandantes das embarcações com experiência em 

navegação no rio Negro e civis com experiência em atividades de navegação no rio 

Negro. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa não aleatória intencional, uma vez que 

serão buscadas informações específicas somente com militares representantes de um 

universo específico (navegadores fluviais) e profundos conhecedores de temas 

específicos.  

  

Grupo Composição Total da 

População 

Militares em 

função de 

planejamento, 

coordenação 

e assessoria 

Grupo composto pelo Chefe 

da Seção de Operações 

fluviais e Comandante do 

CECMA  

02 

Comandantes 

de 

embarcação 

com 

experiência 

no rio Negro 

Grupo composto por militares 

possuidores do curso de 

navegador fluvial com 

experiência em navegação no 

rio Negro. 

04 

                                                                                        (Continua)                                                                                    
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                                                                                     (Conclusão) 

Grupo Composição 
Total da 

População 

Militares 

possuidores 

do curso de 

navegação 

fluvial 

Grupo composto por militares 

possuidores do curso de 

navegador fluvial. 

15 

Profundo 

conhecedor 

da atividade 

de 

navegação 

no rio Negro 

Senhor Ionelson (prático 

contratado pelo CECMA)  
1 

Total da população 22 

      QUADRO 1 - Categorização da população  
      Fonte: O autor 
 

Nesta pesquisa, diante da viabilidade da aplicação e das características da 

pesquisa, utilizar-se-á a população como elemento de coleta de dados. 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  
 

A pesquisa classifica-se, quanto à sua natureza, como aplicada, já que objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de um problema 

específico. 

Pretendeu-se atingir os objetivos por meio de pesquisa exploratória que, 

segundo Gil (2010, p.27), é aquela que “tem como propósito proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses”. 
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Quanto ao método de pesquisa, foi aplicada a modalidade indutiva, para fins 

de validar a aplicação das generalizações resultantes da análise dos dados colhidos 

por meio do questionário, das entrevistas, da revisão de literatura e da observação. 

Classifica-se, quanto à forma de abordagem, como uma pesquisa qualitativa 

com apoio quantitativo, já que além de ser baseada na interpretação das informações 

colhidas e na atribuição de seus respectivos significados, também se utilizou de dados 

numéricos passíveis de interpretação, fruto do questionário desenvolvido e dos dados 

obtidos na análise documental. 

Do aspecto dos procedimentos técnicos, pode ser considerada uma pesquisa 

bibliográfica, documental e apoiada em uma observação participante. 

  

2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 
 

Com o intuito de definir conceitos, possibilitar a elaboração do trabalho e 

viabilizar a solução do problema de pesquisa, foi realizada, inicialmente, uma pesquisa 

bibliográfica acerca do tema logística na Amazônia, com ênfase no grupo funcional 

transporte. Nesta fase, foram estudados manuais de logística do Exército Brasileiro, 

publicações da 12ª Região Militar e do Comando Militar da Amazônia, bem como 

publicações científicas por meio das bibliotecas virtuais SciELO (Scientific Electronic 

Library Online) e Rede BIE (Bibliotecas Integradas do Exército). 

Em uma segunda fase, foram estudadas as publicações do Exército Brasileiro 

relativas à Política e à Metodologia de gestão de riscos a ser implantada, juntamente 

com o estudo de publicações do Exército Norte Americano e de autores nacionais e 

internacionais sobre análise e gerenciamento de riscos. 

Em uma terceira fase do estudo, foram consultadas as publicações acerca da 

navegação fluvial, com ênfase na legislação aplicada, nas medidas de segurança e 

na análise de acidentes. 

Em seguida, foi realizada uma pesquisa documental sobre aos relatórios de 

viagem do CECMA, no trecho Manaus - São Gabriel da Cachoeira, no período de 

2016 a 2018, aditamentos de viagem, ordens de serviço, e o plano de gerenciamento 

de riscos, em vigor, no CECMA no ano de 2018.  
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2.3.2 Instrumentos 
 

A pesquisa de campo ocorreu com a utilização dos seguintes instrumentos: 

questionário, entrevista e observação. 

A aplicação do questionário 1 visou à identificação de riscos comuns a todas 

as viagens logísticas. Neste instrumento, foi utilizada a amostra constituída por 

militares possuidores do curso de navegador fluvial em atividade no CECMA em 2018. 

A aplicação do questionário 2 visou à definição dos graus de probabilidade e 

impacto, bem como a determinação das causas e consequências potenciais de cada 

risco identificado. Neste instrumento, foi utilizado como elemento de coleta de dados 

o grupo de militares possuidores do curso de navegação fluvial, servindo no CECMA, 

com experiência na navegação no rio Negro. 

O método DELPHI é normalmente aplicado com o objetivo de “encontrar 

consenso fundamentado entre um grupo de especialistas em relação a um 

determinado assunto ou problema” (FACIONE, 1990, p. 54). Na presente pesquisa, 

ele foi adotado para a obtenção de consenso entre os especialistas na navegação do 

rio Negro quanto às causas e consequências dos riscos, bem como da prioridade de 

tratamento dos riscos. Para tal, o questionário 2 foi repetido por mais uma vez somente 

para as questões em que não foi atingido o consenso. 

As entrevistas objetivaram a obtenção de informações técnicas oriundas de 

profundos conhecedores do tema em questão e de militares em função de 

planejamento, coordenação e assessoramento das missões de transporte fluvial do 

CECMA.  

A observação visou à realização de uma pesquisa mais aprofundada das 

peculiaridades da navegação no trecho do rio Negro, objeto do estudo, bem como a 

identificação dos principais obstáculos. A observação se deu durante missão de 

transporte logístico de suprimentos no trecho São Gabriel da Cachoeira - Manaus, 

realizada em novembro de 2018. 

Foi aplicada a observação participante por tratar-se de um método que permite 

investigar situações e eventos difíceis de captar através de entrevistas ou 

questionários (ATKINSON; HAMMERSLEY, 2005; SILVERMAN, 2006; STRAND; 

OLIN; TIDEFORS, 2015).  
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2.3.3 Análise dos dados  
 

A análise dos dados deu-se, inicialmente, sob a ótica das perguntas do 

questionário 1, já que suas respostas propiciaram a identificação de riscos comuns a 

todas as viagens.  

Em um segundo momento, foram analisados os relatórios de viagem e o atual 

plano de gerenciamento de riscos do CECMA, a fim de verificar os riscos inerentes 

às missões de transporte no eixo do rio Negro já identificados. 

Foram acrescidos ainda os riscos identificados em entrevistas com 

Comandantes de embarcação que já navegaram no rio Negro e com militares em 

função de planejamento, coordenação e assessoria. 

Em seguida, foram analisados os dados obtidos na observação participante que 

permitiram a obtenção de informações mais detalhadas sobre a navegação no trecho 

mais crítico do percurso estudado. 

Após a análise dos dados obtidos, foram tabulados todos os riscos identificados 

para que fossem submetidos à especialistas na navegação do rio Negro para que 

indicassem, por meio de resposta ao questionário 2, os graus de probabilidade e 

impacto, bem como a causa e a consequência potencial de cada um dos riscos. Este 

questionário foi repetido até a obtenção de um resultado mais próximo de um 

consenso do grau de risco e, consequentemente, da sua priorização. 

Para cada risco, foi proposto ao menos um tratamento baseado nas 

informações auferidas da própria revisão da literatura e dos instrumentos de pesquisa. 

De posse de todos os dados analisados, foi elaborado um plano de 

gerenciamento de riscos com o objetivo de auxiliar o comandante da Embarcação no 

monitoramento dos riscos no preparo e na execução das missões de transporte.  
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3  REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1  A LOGÍSTICA MILITAR NA AMAZÔNIA OCIDENTAL 
 

A fisiografia da Amazônia Ocidental, composta predominantemente por uma 

vegetação densa e uma extensa rede hidrográfica, foi determinante para a dinâmica 

da sua ocupação territorial e, consequentemente, para a operação de sua logística.  

A infraestrutura rodoviária da Amazônia Ocidental é bastante precária e 

insuficiente para atender as demandas logísticas da região, conforme destacou o 

BNDES (2008) em seu Caderno de Infraestrutura nº 7, que trata do Transporte na 

Região Amazônica. 

A publicação supracitada aponta que o maior polo urbano é a cidade de 

Manaus-AM, e que a mesma pode ser considerada uma ilha, já que os únicos modais 

para a circulação de cargas e passageiros para a maior parte do Brasil são a 

navegação e a aviação. Sua única ligação terrestre é a BR-174 para Roraima e 

Venezuela, podendo, a partir de Boa Vista (RR), se alcançar também as Guianas 

através da BR-401. 

A maioria das cidades da Amazônia ocidental estabeleceu-se de forma 

dispersa nas margens de rios devido à malha hidroviária, que se assemelha a 

autênticas artérias de interligação entre as várias localidades, representando a única 

forma de romper o isolamento (KUWAHARA; NETO; ABENSUR, 2012). 

Segundo Calheiros (2010), na Amazônia, o transporte fluvial é a economia e a 

vida social, e o amplo emprego das embarcações como meio de transporte 

determinou que a grande maioria dos núcleos urbanos se formasse nas margens dos 

rios. 

A logística de transportes, principalmente o hidroviário, é, portanto, essencial 

para os fluxos de pessoas e cargas derivados desta ocupação, e sua infraestrutura 

pode influenciar a forma e a qualidade do desenvolvimento regional (MORGADO; 

PORTUGAL; MELLO, 2013). 

A administração das hidrovias e vias navegáveis da Região Hidrográfica da 

Amazônia ocidental está a cargo da AHIMOC - Administração das Hidrovias da 

Amazônia Ocidental. Esta atua nos estados de Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, 

cujos principais rios navegáveis são Amazonas-Solimões, rio Negro, rio Madeira, rio 

Juruá, rio Acre, rio Purus e rio Japurá, conforme a Figura a seguir. 
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FIGURA 3 – Principais rios administrados pela AHIMO 
Fonte: Dias; Maciel (2018) 

 

A presença militar na porção ocidental da Amazônia Brasileira ocorre desde a 

colonização portuguesa na região, e de acordo com a 12ª Região Militar, a logística 

para manter as tropas na selva tropical sempre foi um desafio devido principalmente 

as grandes distâncias, os vazios demográficos, as doenças tropicais, os regimes de 

chuvas e as altas temperaturas. 

As grandes distâncias entre Manaus e as Unidades Militares de fronteira aliada 

à escassez de recursos locais, com grande dependência de suprimentos fornecidos 

por empresas do Centro-Sul do país, torna primordial a manutenção da regularidade 

na aquisição de suprimentos e sua respectiva distribuição.  

A distribuição destes suprimentos constitui um desafio à logística, que tem 

dependência do modal aéreo com apoio da Força Aérea Brasileira e dos meios fluviais 

(BRINGEL, 2002). 

Neste contexto, evidencia-se a necessidade de uma logística na medida certa, 

capaz de prever e prover os recursos e serviços corretos, na quantidade certa, no 

local certo, no momento certo, pelo menor custo possível, conforme preconizado no 

Manual de Logística do Exército Brasileiro de 2014. 
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Na década de 1970, as Unidades militares localizadas na Amazônia Ocidental 

possuíam um efetivo total de aproximadamente 6.800 homens, de acordo com o 

diagnóstico logístico da 12º Região Militar de 2017. 

Já no ano de 2015, fruto do aumento progressivo da demanda por tropas na 

região com o advento da FT 90 e do Programa Calha Norte, o efetivo total apoiado 

passou a ser de 20.000 militares e o número de Organizações Militares passou de 15 

para 63. A estrutura de apoio logístico, no entanto, pouco se modificou no período, 

constituindo-se em mais uma dificuldade e, consequentemente, em um fator de risco 

à execução da logística (12ª Região Militar, 2017). 

Segundo a diretriz para o transporte logístico na Amazônia ocidental dos anos 

de 2017 e 2018, o grupo funcional transporte, provavelmente, é aquele que apresenta 

mais desafios para os operadores logísticos quando comparado com todas as demais 

atividades logísticas desenvolvidas na região Amazônica. 

A Amazônia é apontada pela Estratégia Nacional de Defesa, em seu tópico 10, 

como um dos focos de maior interesse, e considera que sua defesa exige um avanço 

no projeto de desenvolvimento sustentável com monitoramento/controle, mobilidade 

e presença. 

A consecução do avanço desse projeto de desenvolvimento tende a necessitar 

da manutenção e modernização das Unidades militares de fronteira instaladas na 

Amazônia, que por sua vez exigem uma cadeia logística eficiente e eficaz para 

manutenção de suas atividades finalísticas.  

Diante da necessidade de modernização da logística na Amazônia, o 

Comandante do Exército, por meio da Portaria nº 1.042, de 18 de agosto de 2017, que 

aprova o Plano Estratégico do Exército 2016-2019/3ª Edição, integrante da 

Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército, e dá outras providências, incluiu 

como atividade imposta em um de seus objetivos estratégicos a conclusão dos 

estudos para a implantação de uma nova logística na Amazônia. 

 

3.1.1 O Comando Militar da Amazônia 
 

O Comando Militar da Amazônia, cuja sede está em Manaus-AM, possui quatro 

Grandes Unidades (GU) operacionais para desempenhar a sua atividade-fim. As 

mesmas estão sediadas nas seguintes localidades: a 1ª Bda Inf Sl, em Boa Vista-RR; 
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a 2ª Bda Inf Sl, em São Gabriel da Cachoeira-AM; a 16ª Bda Inf Sl, em Tefé-AM; e a 

17ª Bda Inf Sl, em Porto Velho-RO.  

Dentre essas Grandes Unidades, a única que possui ligação por meio 

rodoviário é a 1ª Bda Inf Sl. As demais dependem exclusivamente dos modais aéreo 

ou fluvial para se conectarem à cidade de Manaus, onde está localizada a estrutura 

logística do CMA.  

O CMA conta ainda com o 2º Grupamento de Engenharia para prestar o apoio 

de mobilidade, contra mobilidade e proteção em sua área de atuação. 

A 12ª Região Militar (12ª RM) é o grande comando territorial responsável pelo 

apoio logístico à área territorial compreendida pelo Comando Militar da Amazônia, 

totalizando 63 quartéis e 24 Pelotões Especiais de Fronteira apoiados. 

As organizações militares do Comando Militar da Amazônia, cuja área de 

responsabilidade coincide com a da Amazônia Ocidental, estão distribuídas conforme 

a Figura 4. 

 

 

 FIGURA 4 – Organizações Militares da Amazônia Ocidental 
 Fonte: Comando Militar da Amazônia 
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3.1.2 O transporte logístico fluvial no Comando Militar da Amazônia 
  

O Centro de Coordenação de Operações Logísticas (CCOL) da 12ª RM é o 

responsável pelo planejamento e coordenação do transporte de suprimentos no 

âmbito do Comando Militar da Amazônia. 

A execução do transporte logístico de materiais é realizada pela Centro de 

Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA) e, de forma complementar, 

por empresas civis contratadas. 

O CECMA realiza o transporte fluvial de suprimentos de todas as classes, com 

seus meios orgânicos, para as Organizações Militares da Amazônia Ocidental, e 

capacita os Recursos Humanos dos Comandos Militares da Amazônia, do Oeste e do 

Norte para as atividades de navegação fluvial. 

As principais missões de transporte do CECMA ocorrem em cumprimento do 

Plano Geral de transportes e do Plano Regional de transportes. 

  O CECMA executa o deslocamento fluvial entre as localidades de Manaus-AM 

e Porto Velho-RO pelo eixo do rio Madeira, que corresponde ao trecho final do eixo 

Amazônico do Plano Geral de Transporte (PGT), conforme previsto pelo Comando 

Logístico (COLOG).  

Já o Plano Regional de transportes, coordenado pelo CCOL da 12ª Região 

Militar, prevê a execução de transporte Logístico no eixo dos rios Negro e Solimões, 

tendo como destino final a guarnição de Tabatinga-AM, passando por Tefé-AM e a 

guarnição de São Gabriel da Cachoeira-AM, passando por Barcelos-AM; sempre 

saindo de Manaus-AM. 
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FIGURA 5 – Eixos principais de suprimento 
Fonte: CECMA.    
  

Cada um dos principais rios navegados na Amazônia possui suas 

peculiaridades e, consequentemente, diferentes riscos à navegação. O rio Madeira 

traz como característica a grande quantidade de galhos e troncos de árvores em seu 

leito, que podem representar perigosos obstáculos à navegação. Não são raros os 

casos de quebra de hélice das embarcações do CECMA por colisão com pedaços de 

madeira ou quedas de árvore sobre a embarcação em determinados trechos mais 

estreitos do rio.  

 

 

FIGURA 6 – Módulo logístico saindo de Porto Velho-RO  
Fonte: Exército Brasileiro (2018) 
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FIGURA 7 – Queda de árvore no módulo logístico 

Fonte: Palestra CECMA 
 

Já o rio Solimões, dentre outros aspectos, oferece uma maior preocupação com 

a segurança da carga, da embarcação e da tripulação devido à grande incidência de 

crimes ao longo de toda a rota que liga Manaus-AM à Tabatinga-AM, cidade localizada 

na fronteira com a Colômbia.  
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  FIGURA 8 – Módulo logístico carregado 
  Fonte: Palestra CECMA 

  

 

FIGURA 9 – Polícia detém piratas no rio Solimões 
Fonte: G1 - Rede Amazônica (2013) 

  

O eixo do rio Negro, foco principal desta pesquisa, é caracterizado pelo grande 

número de pedras, trechos sinuosos e bancos de areia, além de uma grande variação 

batimétrica, fatores que somados à pequena quantidade de pontos de apoio ao longo 

do percurso, o tornam desafiador à navegação. 

Dados da Marinha divulgados pelo 9º Distrito Naval, sediado na cidade de 

Manaus-AM, indicam que a área com maior número de acidentes e fatos da 

navegação é a do Rio Negro. 
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Constam nos relatórios das missões de transporte executadas pelo CECMA no 

rio Negro relatos de incidentes ocorridos com as embarcações, especialmente no 

trecho entre as cidades de Santa Isabel do rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, 

causado por colisões da embarcação com pedrais. 

 

 

FIGURA 10 - Pedrais no rio Negro 
Fonte: O Autor 

 

A navegação no eixo do rio Negro será estudada de forma mais aprofundada 

no item 3.2 

 

3.2 A NAVEGAÇÃO NO EIXO DO RIO NEGRO 
 

3.2.1 A fisiografia do Rio Negro 
 

O rio Negro nasce na Colômbia sob o nome de Rio Guainia e deságua no Rio 

Amazonas. Sua entrada no Brasil ocorre pelo norte do estado do Amazonas, próximo 

à cidade de Cucuí (AM), tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela. Cerca 

de 1.200 de seus 1.700 km totais de extensão estão dentro do território brasileiro 

(ANTAQ, 2013). 

Segundo a ANTAQ, a extensão navegável total do rio Negro em território 

brasileiro é de 801 km. No entanto, a navegação é descontínua e se estende da 

seguinte forma: 249 quilômetros da foz no rio Amazonas até as proximidades de Novo 

Airão (AM), depois mais 100 quilômetros entre a cidade de Airão (AM) e a barra do rio 
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Branco, e de lá segue seu trajeto por mais 452 quilômetros até a cidade de Santa 

Isabel do Rio Negro (AM). 

As distâncias navegadas no rio Negro podem apresentar variações devido à 

sinuosidade, à existência de obstáculos naturais e ao tipo de embarcação empregada. 

Como exemplo de variação de dados referentes às distâncias navegáveis 

temos a publicação RIOS NAVEGÁVEIS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL - Diagnóstico 

de Navegabilidade, Empresa de Portos do Brasil S.A. – PORTOBRÁS, hoje já extinta, 

e que apresenta a extensão total do rio Negro entre o porto de Camanaus (São Gabriel 

da Cachoeira) e sua foz com o rio Solimões, sendo de  1.017 km. 

O CECMA registrou, em viagem realizada em novembro de 2018, a distância 

total navegada no mesmo trecho em 1037 Km.  

Destacamos o fato de que, para realizar o transporte fluvial de suprimentos, o 

Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia realiza a navegação no 

trecho localizado entre as cidades de Santa Isabel do Rio Negro (AM) e São Gabriel 

da Cachoeira (AM), embora o mesmo não seja considerado navegável pela ANTAQ. 

Campos (2017) reforça que o Rio Negro não pode ser considerado uma 

hidrovia, mas sim uma via interior economicamente navegável. Afirma, ainda, que não 

está disponível no catálogo da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do 

Brasil um Atlas Hidroviário do Rio Negro, mas somente um croqui do trecho 

compreendido de sua foz até a localidade de Santa Isabel do Rio Negro. 

Segundo dados da AHIMOC, a variação da profundidade do rio é de 3 a 60 

metros, e o período de enchente ocorre de maio a agosto e o da vazante, de dezembro 

a fevereiro. 

 

3.2.2 Características das embarcações empregadas pelo CECMA no rio Negro 
 

A execução das missões de transporte logístico no eixo do rio Negro ocorre por 

meio de módulos logísticos compostos de embarcações propulsoras tipo “empurrador” 

acopladas à embarcações tipo “balsa” para o transporte de carga.    
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FIGURA 11 - Módulo logístico 
Fonte: CECMA 

 

Embora o CECMA possua 5 embarcações do tipo “Empurrador”, somente duas 

são adequadas para a navegação no eixo do rio Negro devido a necessidade de 

emprego de embarcação de baixo calado para redução do risco de colisão com pedras 

ou bancos de areia. Define-se calado como “a distância vertical entre a superfície da 

água e a parte mais baixa do navio” (FONSECA, 1960, p. 72). 

Atualmente, as embarcações utilizadas são os Empurradores Marabá e Auaris 

com o comprimento de 13,5m, boca de 5,0m, pontal de 1,5m e Arqueação Bruta (AB) 

37.  
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FIGURA 12 - Empurrador Auaris       
Fonte: CECMA 

 

As balsas possuem convés do tipo livre (balsas abertas) ou com 

superestruturas instaladas sobre o convés livre (balsas fechadas ou mistas). A 

capacidade de carga é variável de 100 a 600 toneladas. Segundo a NORMAN-02, as 

balsas do CECMA classificam-se como do Tipo A, que são definidas como: 

  
[...] embarcações de casco metálico que não apresentam aberturas de 
escotilha, sendo o acesso ao interior do casco (ou dos tanques) 
proporcionados apenas através de pequenas aberturas, tais como 
escotilhões, agulheiros, portas, ou portas de visita, fechadas e tornadas 
estanques à água (“watertight”), por tampas de aço ou material equivalente, 
caracterizando, dessa forma, alta resistência ao alagamento (p 6-6). 
 
 

                                  
FIGURA 13 - Balsa aberta 

Fonte: CECMA 
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FIGURA 14 - Balsa mista 
Fonte: CECMA 

  

                         

FIGURA 15 - Balsa Fechada 
Fonte: CECMA 

 

O CECMA também emprega durante as missões logísticas no rio Negro 

embarcações do tipo EPG (Embarcação Patrulha de Grupo), que navegam atreladas 

ao módulo logístico e são utilizadas para deslocamentos da tripulação até locais onde 

não é possível atracar o módulo ou para apoio às manobras. 
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FIGURA 16 - EPG 
Fonte: O Autor 

 

3.2.3 Características da carga transportada 
  

Nos anos de 2016, 2017 e 2018, o CECMA realizou, em média, três viagens 

por ano, e as principais demandas de transporte de suprimento no eixo do rio Negro 

são referentes às Classes I (Gêneros alimentícios) e IX (Motomecanização), conforme 

dados obtidos nos relatórios de viagens do CECMA, compilados na tabela a seguir: 

 

  TABELA 1 –   Classes de suprimentos e a carga transportada nos anos de 2016, 
2017 e 2018  

Classe de suprimento 
Carga transportada (Kg) por ano 

2016 2017 2018 

Classe I (material de 
subsistência) 

176.906 118902 339.716 

Classe II (Material de 
Intendência 

28.699 4782 7.150 

Classe III (Combustíveis e 
lubrificantes) 

7.510 0 23.309 

Classe IV (Material de 
construção) 

1.046 10800 0 

Classe V (Armamento e 
munição) 

6.196 285 3.512 

Classe VI (Material de 
Engenharia) 

21.595 9115 34.271 

Classe VII (Material de 
comunicações, eletrônico e 

informática) 

200 0 0 

                                                                                                                                          (Continua) 
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                                                                                                                                        (Conclusão) 

  Fonte: O autor  

 

De acordo com as 12ª Região Militar (2017), as características da carga 

transportada pelo CECMA com uma grande variedade de classes de suprimento e 

predominância das classes I e IX fazem com que as limitações de transporte de 

suprimentos pelos módulos logísticos do CECMA sejam normalmente referentes ao 

volume, e não ao peso. 

 

3.2.4 Principais obstáculos e pontos de interesse à navegação 
 

Com o objetivo de uma melhor compreensão das características da navegação 

executada pelo CECMA no eixo do rio Negro, dividimos o percurso em três partes, 

numeradas de 1 a 3, respectivamente: Manaus - Barcelos, Barcelos - Santa Isabel do 

rio Negro, e Santa Isabel do rio Negro – São Gabriel da Cachoeira. 

 

 

  FIGURA 17 – Trechos do percurso navegado no eixo do rio Negro 
  Fonte: Google Earth (Editado pelo autor) 

 

Classe de suprimento 
Carga transportada (Kg) por ano 

2016 2017 2018 

Classe VIII (Material de saúde) 4.116 20 4.232 

Classe IX (Material de 
motomecanização) 

43.748 49600 61.835 

Classe X (Outras Classes) 7.635 3660 25.215 

Carga Total transportada 297.651 197164 499240 
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Destacamos que o trecho 3, embora seja o menor dentre eles, apresenta o 

maior grau de periculosidade e complexidade às atividades de navegação, conforme 

abordaremos no item 3.2.4.3 

   

3.2.4.1 Trecho Manaus (AM) – Barcelos (AM) 
  

Este primeiro trecho do transporte possui uma distância total de 

aproximadamente 454 Km por via fluvial entre as cidades de Manaus-AM e Barcelos-

AM.  

 

 

FIGURA 18 - Vista aérea de Barcelos-AM 
Fonte: Blog Mochileiro Descobrindo o Brasil (2018)  
 

A cidade de Barcelos-AM possuía, em 2016, 27.689 habitantes, segundo o 

IBGE, e abriga a sede do 3º Batalhão de Infantaria de Selva, que é subordinado à 2ª 

Brigada de Infantaria de Selva, cujo comando está em São Gabriel da Cachoeira.  

O 3º BIS apresenta uma excepcionalidade logística, pois realiza o processo de 

distribuição na instalação de suprimento por meio de sua embarcação Ferry Boat, com 

capacidade para aproximadamente 6 Fatores de Consumo por viagem. Desta forma, 

nem sempre há necessidade de realizar o transporte de suprimento pelo CECMA. 

 Barcelos-AM pode ser utilizada como ponto de apoio para aquisição de itens 

essenciais à continuidade da missão ou para atendimento médico no Hospital Geral 

da cidade, que possui diversas especialidades.  
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É possível realizar, na cidade, a aquisição de diversos itens, como gêneros 

perecíveis, que após alguns dias de viagem, tornam-se necessários, além de 

eventuais aquisições de peças. O local também permite o saque de suprimento de 

fundos na agência do Banco do Brasil para atender despesas urgentes e de pequeno 

vulto ao longo da viagem. 

A cidade possui, ainda, um aeroporto com voos comerciais e da Força Aérea 

Brasileira com destino a Manaus-AM, o que facilita eventuais evacuações de 

integrantes da tripulação ou o recebimento de peças não disponíveis em Barcelos, 

conforme já registrado em diários e relatórios de viagens logísticas. 

Entre as cidades de Manaus-AM e Barcelos-AM, a única que pode servir como 

ponto de apoio à eventuais necessidades da tripulação é Nova Airão-AM, que 

segundo o IBGE, possui cerca de 18 mil habitantes e dista 143 km de Manaus-AM via 

fluvial.  

Durante a viagem realizada pelo CECMA, em novembro de 2018, foram 

registradas e confirmadas as coordenadas geográficas dos principais obstáculos 

deste trecho, conforme o Quadro a seguir. 

 

Obstáculo 
Coordenadas Geográficas 

Risco identificado 
Norte Leste 

Pedras 9736432,289 722818,246 Colisão do casco 

Pedras 9793958,424 680924,775 Colisão do casco 

Pedras 9798291,517 680829,840 Colisão do casco 

Pedras 9845254,050 644925,796 Colisão do casco 

Pedras 9845344,921 643906,283 Colisão do casco 

Pedras 9847079,081 634031,345 Colisão do casco 

Pedras 9846582,289 632706,384 Colisão do casco 

Pedras 9845671,087 626551,916 Colisão do casco 

Praia da Barca 9872633,219 552282,238 Encalhe 

QUADRO 2 – Obstáculos no trecho Manaus - Barcelos  
Fonte: O autor (dados obtidos no software GPS TrackMaker) 
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Este trecho, de forma geral, possui obstáculos já registrados e com 

necessidade de manobras menos complexas, sendo possível navegá-lo sem o auxílio 

de assistente técnico de navegação fluvial (prático), conforme relatado em retórios de 

viagem do CECMA, em que o prático embarcou somente em Barcelos-AM.  

A navegação torna-se mais complexa quando há necessidade de atracar na 

vila de Moura-AM, localidade pertencente ao município de Barcelos, e que possui, 

segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 818 habitantes.  

Embora a atracagem nesta vila não faça parte do plano regional de transportes, 

por vezes se faz necessária a parada para atender eventuais pedidos de apoio de 

transporte da Comissão de aeroportos da Região Amazônica (COMARA), 

Organização Militar da Força Aérea Brasileira com atividades naquela vila. 

 

 

FIGURA 19 - Vila de Moura 
Fonte: Rio Negro – Blog (2018). 

 

A atracagem na Vila de Moura exige bastante técnica e conhecimento, pois 

possui muitas pedras em seu entorno e pode haver necessidade de contratação de 

prático na fase de planejamento da missão de transporte, caso o navegador 

designado para a missão não esteja familiarizado com as especificidades da 

abordagem para a atracação naquele local. 

Os relatórios de viagem dos comandantes de embarcação das missões 

logísticas registram que, em algumas ocasiões, foi necessária uma parada superior a 

uma jornada para fins de atender solicitação de transporte de material pelo 3º BIS, em 

Barcelos. Tais paradas, quando não programadas, podem prejudicar o cumprimento 

do cronograma da missão ao atrasar a entrega de suprimentos em São Gabriel da 
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Cachoeira-AM, ou o retorno da missão à Manaus-AM, que também costuma 

transportar carga de retorno. 

  

3.2.4.2 Trecho Barcelos (AM) – Santa Isabel do rio Negro (AM) 
 

O segundo trecho da viagem, entre as cidades de Barcelos (AM) e Santa Isabel 

do Rio Negro (AM), possui uma distância de aproximadamente 283 km, por via fluvial, 

conforme registrado no sistema de navegação instalado nas embarcações do 

CECMA. 

Santa Isabel do Rio Negro, segundo dados do IBGE, possuía 23.092 

habitantes. Há disponibilidade na cidade de posto de saúde e de um pequeno 

aeroporto que opera taxi aéreo e voos da FAB, além de comércio que atende as 

necessidades mais básicas de suprimento. 

 

 

FIGURA 20 - Vista aérea de Santa Isabel do Rio Negro 
Fonte: Barcelos – Amazônia (2015)  

 

Durante a viagem realizada pelo CECMA, em novembro de 2018, foram 

registradas as coordenadas geográficas com os principais obstáculos deste trecho, 

conforme o Quadro a seguir. 
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Obstáculo Coordenadas Geográficas Risco identificado 

Norte Leste 

Praia 9909204,000 502915,375 Encalhe 

Praia 9909751,000 502041,500 

 
Encalhe 

Praia 9911175,000 502181,938 
Encalhe 

Praia 9932147,056 462889,593 
Encalhe 

Pedras e praias 9961601,915 351725,595 
Colisão e encalhe 

Pedras 9947852,185 302962,718 
Colisão. 

Existe boia de 

sinalização neste 

pedral. A manobra deve 

ser executada 

navegando rente à boia. 

Ilha 9945008,632 295195,153 
Colisão e encalhe. 

No período de seca só 

é possível navegar pelo 

contorno norte da ilha, 

embora seja mais 

estreito. 

Pedras 9946727,410 294652,904 
Colisão 

  QUADRO 3 – Obstáculos no trecho Barcelos – Santa Isabel do rio Negro 

  Fonte: O autor (dados obtidos no software GPS TrackMaker) 

 

Santa Isabel do Rio Negro possui um porto que pode ser utilizado pelas 

embarcações logísticas do Exército. No entanto, o mesmo não tem capacidade para 

atracar muitas embarcações, o que pode exigir manobras da embarcação para 

permitir a atracação de outras. Pode ser mais conveniente e seguro, por esta razão, 

a atracação fora do porto, na praia ao norte do terminal de passageiros. 
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FIGURA 21 - Porto de Santa Isabel do Rio Negro 
Fonte: O autor 
 

 

FIGURA 22 - Embarcação do CECMA abordando local para atracação na Praia de 
Santa Isabel do Rio Negro 

Fonte: O Autor 
 

À exceção dos obstáculos registrados, a maior parte do percurso é 

caracterizada por uma navegação segura em faixas largas do rio, conforme ilustra a 

Figura a seguir. 
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FIGURA 23 - Rio Negro no trecho entre Santa Isabel do rio Negro e Barcelos 
Fonte: O autor 

 

3.2.4.3 Trecho Santa Isabel do Rio Negro (AM) – São Gabriel da Cachoeira (AM) 
 

Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira distam 

aproximadamente 300 km e os módulos logísticos o percorrem, normalmente, em 2 

dias. 

São Gabriel da Cachoeira é a sede das seguintes Organizações Militares:  o 

Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, o 2º Batalhão Logístico de Selva, o 

Comando de Fronteira do Rio Negro/5º Batalhão de Infantaria de Selva, a 21ª 

Companhia de Engenharia de Construção e o Hospital de Guarnição de São Gabriel 

da Cachoeira. 

De acordo com dados do IBGE (2018), a cidade possuía 44.816 habitantes e 

oferece estrutura de apoio às missões logísticas com um hospital e comércio de itens 

básicos de suprimento, além de agência do Banco do Brasil e um aeroporto regional 

com voos para Manaus-AM.  

As embarcações com destino à São Gabriel da Cachoeira atracam em 

Camanaus, que fica a cerca de 21 km por estrada. No local, não há estrutura portuária 

nem na área de atracação civil nem no local de atracação de embarcações militares 

que é administrado pelo 2ºB Log Sl. 
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FIGURA 24 - Local para atracação de embarcações militares em Camanaus (São 
Gabriel da Cachoeira) 

Fonte: O autor 
  

 

FIGURA 25 - 2º B Log Sl 
Fonte: O autor 
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FIGURA 26 - Porto civil de Camanaus (São Gabriel da Cachoeira) 
Fonte: O autor 

  

A abordagem e saída de Camanaus exigem manobras complexas que são 

executadas com o auxílio de embarcações patrulha de grupo (EPG), conhecidas como 

voadeiras, dada a incapacidade do módulo logístico de manobrar em espaços muito 

curtos para desviar de pedras e árvores submersas existentes no local. 

Nesse tipo de manobra, o Comandante da embarcação transmite as ordens 

aos operadores de convés para deslocar a EPG até a proa do módulo logístico a fim 

de auxiliar na execução dos desvios à bombordo ou à boreste executados pelo 

assistente técnico de navegação fluvial (prático de navegação). 

 

 

FIGURA 27 - Comandante da embarcação transmitindo ordens ao Operador de 
convés 

Fonte: O autor 
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FIGURA 28 - EPG aproximando-se da proa para auxílio à manobra para bombordo 
Fonte: O autor 

 

 

FIGURA 29 - Pedrais próximo ao Porto de Camanaus 
Fonte: O autor 

 

Outro risco identificado nas manobras de entrada e saída de Camanaus é a 

existência de pequenas embarcações civis em seu entorno. O deslocamento da 

embarcação deve ser precedido de amplo emprego de buzina para evitar acidentes 

com essas embarcações. A Figura abaixo ilustra o flagrante de uma canoa tripulada 

apenas por duas crianças pescando próximo à embarcação do CECMA, antes de sua 

saída do porto do 2º B Log. 
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FIGURA 30 - Embarcação de pequeno porte tripulada somente por crianças 
Fonte: O autor 

 

A navegação de todo este trecho é caracterizada pela grande quantidade de 

obstáculos, como bancos de areia, ilhas e pedras. Durante o período de cheia, existe 

o risco de ilhas serem cobertas total ou parcialmente pela água e, durante o período 

de seca, pedras anteriormente inundadas surgem na superfície e se colocam como 

perigosos obstáculos, assim como os bancos de areia e praias. 

 

 

FIGURA 31 - Árvores e pedras parcialmente inundadas 
Fonte: O autor 
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Durante a viagem realizada pelo CECMA, em novembro de 2018, foram 

registradas as coordenadas geográficas com os principais obstáculos deste trecho, 

conforme o Quadro a seguir. 

  

Obstáculo Coordenadas Geográficas Risco identificado 

Norte Leste 

Pedras 9953782,271 274602,112 Colisão 

Grupo de Ilhas 

9954433,289 263536,150 
Colisão e encalhe. 

Passagem estreita 

Banco de areia  

9959530,978 
243105,993 Encalhe 

Praia de grande 

extensão e bancos 

de areia 

9961945,381 238668,510 Encalhe 

Início do trecho da 

comunidade de 

Massarambi 

(Sequência de 

pedras, ilhas e 

bancos de areia 

com forte 

correnteza e  

formação de 

redemoinhos) 

9968499,884 177038,392 
Colisão, encalhe e 

naufrágio 

Término do trecho 

da comunidade de 

Massarambi 

9965414,818 167041,770 
Colisão, encalhe e 

naufrágio 

Ilha 
9957946,296 801324,012 Colisão 

Ilha com passagem 

estreita 
9973374,015 753461,313 Colisão 

Banco de areia 
9983687,358 731945,999 Encalhe 

Pedras 
9983652,208 731033,771 Colisão 

  QUADRO 4 – Obstáculos no trecho Santa Isabel do Rio Negro – São Gabriel da 
Cachoeira 

  Fonte: O autor (dados obtidos no software GPS TrackMaker) 
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As formações de pedrais submersos representam um grande risco de 

abalroamento (choque violento da embarcação contra um obstáculo), pois os 

empurradores normalmente utilizados pelo CECMA no rio Negro possuem um calado 

(parte submersa da embarcação) de aproximadamente 1,40m, e as balsas um calado 

de até 1,83m, o que exige uma profundidade mínima do rio para a navegação. Neste 

trecho do rio Negro, ocorrem grandes variações da batimetria do rio de forma abrupta, 

elevando o grau de risco de colisão. 

 

 

FIGURA 32 - Pedras submersas identificadas pela movimentação da água 
Fonte: O autor 

 

Em 17 de Março de 2018, durante viagem de retorno, saindo de São Gabriel 

da Cachoeira em direção à Manaus, neste trecho, um módulo logístico do CECMA 

colidiu com pedras submersas e ficou encalhado até o dia 29 de março, conforme 

consta no Relatório de viagem do CECMA. 

O desencalhe foi realizado somente após a substituição do Comandante da 

embarcação por militar mais experiente que, após sucessivas manobras, conseguiu 

realizar o desencalhe e chegar até Santa Isabel do Rio Negro para os reparos 

necessários ao prosseguimento na missão logística. 

Os danos à embarcação incluíram a quebra de parte do casco, uma hélice 

quebrada e a linha de eixo empenada. O custo total dos reparos foi de R$32.580,00, 

conforme registros da Companhia de manutenção do CECMA. 
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As embarcações do CECMA são equipadas com sonares que identificam a 

batimetria do rio (profundidade). No entanto, os equipamentos apresentam um atraso 

de aproximadamente 10m na transmissão da informação e são instalados no fundo 

do empurrador, localizado na popa do módulo logístico, ou seja, além dos 10m de 

atraso na transmissão da informação, existe uma defasagem da real posição da proa 

do módulo logístico de 25 a 45 metros por balsa, conforme demonstrado na Figura a 

seguir. 

 

 

 FIGURA 33 - Localização do Sonar  
 Fonte: CECMA (editado pelo autor) 

 

Os módulos logísticos do CECMA oferecem ao condutor uma visão deficiente 

para a navegação neste trecho, caracterizado por obstáculos muito próximos um dos 

outros.  

 

SONAR BALSA 3 BALSA 2 BALSA 1 
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FIGURA 34 - Visão do condutor 
Fonte: O autor 
 

A fim de obter uma melhoria da visibilidade do condutor sobre o comprimento 

do módulo logístico, durante a viagem realizada em novembro de 2018, foi necessário 

realizar a improvisação de marcadores do início do módulo com galhos. 

  

 

FIGURA 35 - Taquaras ancoradas de forma improvisada na proa do módulo  logístico 
Fonte: O autor 

 

O trecho do rio Negro conhecido como Tabocal de Massarambi tem como 

característica o grande número de formações rochosas justapostas em leve declive 

que formam uma corredeira e redemoinhos. 
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FIGURA 36 - Trecho estreito  
Fonte: O autor 

 

 

FIGURA 37 - Formação de redemoinho no trecho do Tabocal de Massarambi 
Fonte: O autor 

 

O elevado número de obstáculos acrescido à inexistência de carta náutica 

batimétrica neste trecho, conforme apontado por Campos (2018), e a limitação dos 

instrumentos eletrônicos de auxílio à navegação, tornam este trecho o mais desafiador 

à navegação executada pelo CECMA, no eixo do rio Negro. 

 

 

Formação de redemoinho 
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3.3 GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 

Buscando uma melhor compreensão sobre o assunto tratado neste 

subcapítulo, destacamos alguns conceitos essenciais ao estudo proposto. Em 

seguida, buscamos tratar sobre o gerenciamento de riscos nos campos considerados 

mais relevantes à presente pesquisa, sejam eles: riscos logísticos, risco na atividade 

de navegação, risco no Exército Brasileiro, risco no Exército dos Estados Unidos e a 

gestão de risco adotada pelo CECMA. 

  O Manual C 30-3 (Contra inteligência) define o Gerenciamento de Riscos como: 

  
Um ramo da ciência da administração, útil para organizar e metodizar os 
instrumentos da ação de comando. Configura-se como um conjunto de 
métodos para identificar e avaliar ameaças, ao mesmo tempo apontando 
alternativas que visem a minimizar, controlar ou eliminar os seus efeitos 
(ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS, 2017, p. 37). 

 

A Portaria nº 465, de 17 de maio de 2017, do Comando do Exército que aprovou 

a Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB10-P-01.004), define o 

processo de gestão de riscos como uma sistemática aplicação de políticas, práticas e 

procedimentos para a  identificação, análise, avaliação, priorização e  tratamento de 

riscos, além da comunicação, consulta, monitoramento e análise crítica dos riscos, 

que são consideradas atividades permanentes. 

O gerenciamento de riscos, segundo a Metodologia de Gestão de riscos do 

Exército, aprovada pela Portaria Nº 222-EME, de 05 de junho de 2017, define a gestão 

de riscos como um processo utilizado para identificar, avaliar, administrar e controlar 

potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance 

dos objetivos da organização. 

O termo “evento” ao longo deste estudo é referido também como acidente ou 

incidente. Tanto um quanto o outro são ocorrências capazes de causar impacto na 

implementação de estratégias ou na realização de objetivos e diferenciam-se pelo 

grau de impacto causado. 

O risco é a possibilidade de ocorrência de um evento com impacto no 

cumprimento dos objetivos, podendo ser mensurado de acordo com o grau de impacto 

e de probabilidade. 

De acordo com o entendimento da Associação Brasileira de Gerenciamento de 

riscos (ABGP), os riscos são acontecimentos com impacto negativo sobre o sucesso 
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geral do projeto, ou trata-se de eventos que podem causar prejuízos imprevisíveis 

(SANTOS; CARVALHO, 2005). 

  Geralmente, o risco é entendido como uma consequência negativa inesperada 

de um evento ou atividade (ROWE, 1980), mas segundo o PMBOK, pode ser definido 

também como um evento ou condição de incerteza que, se ocorrer, terá um efeito 

positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE, 2004, p. 4). 

O processo de coletar, selecionar e interpretar sinais sobre impactos incertos 

de eventos, atividades ou tecnologias é também chamado de percepção de risco 

(WACHINGER, 2010, p. 8).  

A partir da percepção (identificação) e avaliação do risco, estratégias de 

gerenciamento são desenvolvidas com foco na redução das probabilidades de 

eventos negativos e/ou suas consequências, caso ocorram (KNEMEYER et al., 2009, 

p.143). As estratégias podem incluir ações destinadas à prevenção de acidentes 

(COHEN; KUNREUTHER, 2007, p. 527). 

Um bom gerenciamento de riscos exige a definição do apetite aos riscos, que 

consiste basicamente no grau de exposição aos riscos que a organização está 

disposta a aceitar para atingir seus objetivos e criar valor. 

O artigo 2º, da Portaria nº 222-EME, de 05 de junho de 2017, que aprova a 

Metodologia da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro, classifica os riscos 

em: Estratégicos, Operacionais, de Imagem e Reputação, de Conformidade, 

Financeiros e Orçamentários, Tecnológicos, de Segurança da Informação e ao Meio 

Ambiente. 

O foco do presente estudo está nos riscos Operacionais, que trata sobre os 

“eventos que podem comprometer os objetivos e as atividades das Organizações 

Militares, normalmente associadas a falhas, deficiências ou inadequação de 

processos internos, pessoas, infraestruturas e sistemas” (BRASIL, 2017). 

Em empresas, a implementação de um Processo de Gestão de Riscos 

Corporativos exige mudança de atitude e comportamental da alta administração e a 

Gestão de Riscos deve ser reconhecida como uma forma de assegurar a 

sobrevivência de seus negócios (GESTÃO DE RISCOS, 2011). 

Já no meio militar, a gestão de riscos exige a participação de todos os 

envolvidos no processo que se quer gerenciar, em especial, na fase de percepção dos 

riscos, criando uma verdadeira cultura de preocupação com a identificação e 
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mitigação de riscos em prol de uma maior eficiência, eficácia e segurança no 

cumprimento das mais diversas missões. 

Segundo o manual de gerenciamento de riscos do Exército dos Estados Unidos 

da América, integrar o gerenciamento de risco à maneira como pensamos é 

fundamental para manter o poder de combate e garantir a realização eficiente da 

missão (EUA, 2014, p. 5). 

 

3.3.1 Gerenciamento de riscos logísticos 
 

O conceito de risco logístico foi inserido na Doutrina Militar terrestre do Exército 

Brasileiro pelo manual de campanha EB20-MC-10.208 (BRASIL, 2014a) e trazia a 

seguinte definição: 

Resultado de um processo científico para quantificação do nível de 
insegurança a ser admitido, fundamentado na combinação da probabilidade 
com a gravidade da ocorrência da interrupção do fluxo físico, financeiro ou de 
informações da cadeia logística (BRASIL, 2014a, p. 1-3). 
 
 

O mesmo manual afirma que a cadeia de suprimento é dependente da 

combinação de diversos fatores, entre os quais se destaca o risco logístico admitido 

(BRASIL, 2014a, p. 3-1) e indica a necessidade de avaliação do risco logístico em 

diversas etapas, como distribuição, determinação dos níveis de estoque, transporte, 

desdobramento de bases logísticas e proteção de estruturas logísticas.  

Em 2018, o manual supracitado foi substituído pelo manual de campanha de 

logística militar terrestre EB70-MC-10.238 (BRASIL, 2018), o qual trouxe uma 

conceituação um pouco modificada para o risco logístico, definindo-o como:   

  
A quantificação do nível de insegurança admitido, resultante do exame de 
situação logística fundamentado na probabilidade combinada com a 
gravidade de interrupção do fluxo do apoio logístico, físico, financeiro e 
gestão das informações (BRASIL, 2018, p. 109). 
 

Esse novo manual acrescenta que o gerenciamento de risco logístico 

dimensiona a proteção dos recursos logísticos ao considerar as necessidades de 

manutenção da continuidade do apoio logístico, em especial quando as distâncias de 

apoio forem amplas. 

Portanto, o processo de gestão de riscos logísticos não deve ser feito baseado 

no empirismo, pois este não costuma ater-se a importantes fatores, como prazos a 
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cumprir, qualidade, inovação tecnológica e a apuração real de custos logísticos. O 

processo deve ser científico, já que evolução da logística está relacionada aos 

avanços tecnológicos e ao aperfeiçoamento constante na forma de gerenciar a cadeia 

de suprimentos (SOUZA, 2013). 

Um gerenciamento de risco adequado influencia positivamente o cumprimento 

das mais diversas missões ao mitigar riscos e colaborar com o atendimento aos 

princípios básicos da logística, conforme afirma Gallo Junior (2017). 

   

[...] gerenciando antecipadamente os riscos que poderiam afetar os fluxos 
logísticos em operações, o gerenciamento dos riscos logísticos atua na 
cadeia logística de uma maneira completa: minimizando a probabilidade, a 
gravidade e os efeitos da interrupção dos fluxos logísticos (princípio da 
continuidade); colaborando para a segurança da cadeia logística, dos fluxos 
de suprimento e dos recursos empregados (princípio da segurança); 
estabelecendo medidas de controle que ofereçam efetivas alternativas 
logísticas contra algum evento de risco (flexibilidade) e colaborem para a 
resistência e adaptabilidade das cadeias logísticas frente a eventos 
desestabilizadores externos (resiliência); enfim, colaborando para que os 
suprimentos certos sejam entregues no momento certo, no local certo, na 
quantidade certa (eficácia), com os menores esforços e custos possíveis 
(eficiência) (GALLO JUNIOR, 2017, p. 30). 

 
 

Segundo Heckmann et al. (2015), existem eventos que funcionam como 

gatilhos para mudanças inesperadas na cadeia de suprimentos, e um correto 

gerenciamento de riscos pode evitar perdas potenciais em relação aos objetivos de 

eficiência e eficácia. 

Ponomarov e Holcomb (2009) e Ambulkar (2011) afirmam que resiliência em 

Cadeia de Suprimentos significa estar preparado para eventos de risco e reduzir o 

impacto de uma eventual ruptura, fortalecendo a capacidade de recuperar-se 

rapidamente, bem como manter a continuidade das operações no nível desejado de 

conexão e controle.  

Atualmente, há menos ''folgas'' disponíveis em cadeias de suprimentos para 

lidar com eventos catastróficos, e o planejamento de forma proativa passa a ser uma 

prioridade para os gestores (NORMAN; JANSSON, 2004; KNEMEYER et al., 2009). 

Além de atuar em praticamente todas as etapas da cadeia de suprimentos, tais 

como aquisição do suprimento, estocagem, transporte e distribuição, o gerenciamento 

dos riscos logísticos deve ser executado por toda a estrutura logística no Teatro de 

Operações, sua proteção e desdobramento (GALLO-JUNIOR, 2017).  
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3.3.2 Gerenciamento de riscos aplicado à navegação 
 

O Gerenciamento de riscos aplicado às atividades de navegação visa, dentre 

outros objetivos, mitigar o risco de ocorrência de fatos ou acidentes de navegação. 

A NORMAN-09/2003 da Diretoria de Portos e Costa da Marinha do Brasil lista 

como acidentes de navegação as ocorrências de naufrágio, encalhe, colisão, 

abalroação, água aberta (ingresso descontrolado de água nos espaços internos ou 

descarga de líquidos dos tanques), explosão, incêndio, varação, arribada, alijamento 

e ainda avaria ou defeito no navio ou nas suas instalações que ponha em risco a 

embarcação, as vidas e fazendas de bordo, definindo-os da seguinte maneira: 

 

I) naufrágio–afundamento total ou parcial da embarcação por perda de 
flutuabilidade, decorrente de embarque de água em seus espaços internos 
devido a adernamento, emborcamento ou alagamento; 
II) encalhe–contato das chamadas obras vivas da embarcação com o fundo, 
provocando resistências externas que dificultam ou impedem a 
movimentação da embarcação; 
III) colisão – choque mecânico da embarcação e/ou seus apêndices e 
acessórios, contra qualquer objeto que não seja outra embarcação ou, ainda, 
contra pessoa (banhista,mergulhador,etc). Assim, haverá colisão se a 
embarcação se chocar com um corpo fixo ou flutuante insusceptível de 
navegar ou manobrar, tal como: recife, cais, casco soçobrado, boia, cabo 
submarino, etc; 
IV) abalroação ou abalroamento – choque mecânico entre embarcações ou 
seus pertences e acessórios; 
V) água aberta – ocorrência de abertura nas obras vivas que permita o 
ingresso descontrolado de água nos espaços internos, ou a descarga de 
líquidos dos tanques, por rombo no chapeamento, falhas no calafeto, ou nas 
costuras, por válvulas de fundo abertas ou mal vedadas, por defeitos nos 
engaxetamentos dos eixos, ou qualquer falha ou avaria que comprometa a 
estanqueidade da embarcação; 
VI) explosão – combustão brusca provocando a deflagração de ondas de 
pressão de grande intensidade; 
VII) incêndio – destruição provocada pela ação do fogo por: combustão dos 
materiais de bordo, ou sobre as águas, em decorrência de derramamento de 
combustível ou inflamável, curto-circuito elétrico, guarda ou manuseio 
incorretos de material inflamável ou explosivo; 
VIII) varação – ato deliberado de fazer encalhar ou por em seco a 
embarcação, para evitar que evento mais danoso sobrevenha; 
IX) arribada – fazer entrar a embarcação num porto ou lugar não previsto para 
a presente travessia, isto é, que não seja o porto ou local de escala 
programada ou de destino; 
X) alijamento – é o ato deliberado de lançar n’água, no todo ou em parte, 
carga ou outros bens existentes a bordo, com a finalidade de salvar a 
embarcação, parte da carga ou outros bens. 
2) avaria ou defeito no navio ou nas suas instalações (aparelhos, 
equipamentos, peças, acessórios e materiais de bordo), que ponha em risco 

a embarcação, as vidas e fazendas de bordo (BRASIL, 2003, p. 1-2). 
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De igual forma, a norma supracitada lista e define como fatos de navegação as 

ocorrências de: 

1) o mau aparelhamento ou a impropriedade da embarcação para o serviço 
em que é utilizada e a deficiência da equipagem: 
I) mau aparelhamento da embarcação – a falta ou a impropriedade de 
aparelhos, equipamentos, peças sobressalentes, acessórios e materiais, 
quando em desacordo como projeto aprovado, as exigências da boa técnica 
marinheira e demais normas e padrões técnicos recomendados; 
II) impropriedade da embarcação para o serviço ou local em que é utilizada, 
utilização da embarcação em desacordo com sua destinação, área de 
navegação ou atividade estabelecida em seu Título de Inscrição; e 
III) deficiência de equipagem – falta ou deficiência quanto à quantidade e à 
qualificação de tripulantes, em desacordo com as exigências regulamentares, 
como a do cumprimento do cartão da tripulação de segurança da 
embarcação; 
2) alteração da rota – desvio de rota inicialmente programada e para a qual o 
navio estava aprestado, pondo em risco a expedição ou gerando prejuízos; 
3) má estivação da carga, que sujeite a risco a segurança da expedição - 
colocação em local inadequado ou a má arrumação no porão, no convés ou 
mesmo no interior do container, quer no granel, quer na carga geral, sem 
observar, ainda, a adequabilidade da embalagem, pondo em risco a 
estabilidade do navio, a integridade da própria carga e das pessoas de bordo; 
4) recusa injustificada de socorro à embarcação ou a náufragos em perigo; 
5) todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e 
segurança da embarcação, as vidas e fazendas de bordo (como o caso da 
presença de clandestino a bordo); e 
6)emprego da embarcação, no todo ou em parte, na prática de atos ilícitos, 
previstos em lei como crime ou contravenção penal, ou lesivos à Fazenda 
Nacional (como o caso de contrabando ou descaminho) (BRASIL, 2003, p. 1-
3). 

 

Padovezi (2013) afirma que para aumentar a segurança da navegação devem 

ser identificados os perigos e verificados os níveis correspondentes dos riscos de 

ocorrência de acidentes. Em seguida, devem ser estudadas e implantadas formas de 

controlar os riscos. 

Santos (2013) realizou um relevante estudo sobre os acidentes com 

embarcações no Brasil utilizando os dados disponíveis nos acórdãos de 2009 do 

Tribunal Marítimo e concluiu que a região Norte é a que possui maior incidência de 

erros de manobra com condutores habilitados, maior incidência de abalroamentos 

ocasionados por canoas e embarcações de transporte de passageiros e o local com 

o maior índice de fatalidades por abalroamento.  

O mesmo autor identificou também a quantidade de acidentes por rio, conforme 

ilustra a Figura 37, que mostra o rio Negro com o segundo maior índice de acidentes 

no período de 1 ano, bem como suas principais causas. 
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GRÁFICO 1 - Acidentes ocorridos nos rios da Amazônia 
Fonte: Santos (2013) 

 

 

GRÁFICO 2 - Tipos de acidentes ocorridos nos rios da Amazônia 
Fonte: Santos (2013) 

 

A abordagem de elementos relativos ao assunto segurança na navegação, 

segundo Nazaré (1993), deve considerar os seguintes aspectos: a via navegável, os 

terminais de operação, a embarcação em si, a sistemática de reparos e manutenção, 

o material flutuante e os recursos que atuam na atividade.  

Frota (2008) entende que os principais fatores que contribuem com o aumento 

das estatísticas de acidentes são: a falta de qualidade na manutenção das 

embarcações, a superlotação e o carregamento desordenado. 

O Fórum Internacional de Investigadores de Acidentes Marítimos (MAIIF) 

concluiu que os sinistros a bordo de navios e embarcações costumam ser provocados 
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por um conhecimento insuficiente ou desrespeito à necessidade de adotar precauções 

(DIRETORIA DE PORTOS E COSTA, 2017). 

O mesmo autor afirma ser possível concluir que os acidentes com navios de 

transporte têm origem em “procedimentos operacionais falhos, fadiga de material, 

falha humana e força da natureza que conduzem ao somatório de causas de um 

acidente” (2017, p.1). 

 

3.3.3 Normas e recomendações da Marinha do Brasil aplicáveis ao 

gerenciamento de riscos na navegação 

 

A Marinha do Brasil, por meio de cartilha Publicada pela Diretoria de Portos e 

Costas, entende que o Comandante da Embarcação é o responsável por garantir que 

foi realizada recentemente uma avaliação dos riscos a bordo. Todos os perigos e 

preocupações sobre a embarcação devem ser considerados e a redução do risco 

potencial deve ser uma prioridade. São listadas, ainda, as seguintes verificações a 

serem feitas pelo Comandante: 

 
A avaliação de risco a bordo foi concluída e divulgada; 
Os procedimentos de emergência estão afixados nos locais adequados à 
tripulação e que todos a bordo estão totalmente familiarizados com eles; 
A manutenção do casco, dos seus equipamentos e da sua maquinaria 
associada está atualizada; 
Os equipamentos de salvatagem estão completos, em boas condições de uso 
e nos seus devidos locais; 
A tripulação está informada de todos os requisitos de segurança, políticas 
vigentes e práticas de trabalho adequadas; 
A equipe tem os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) corretos, 
incluindo calçados de segurança, óculos, luvas e roupas apropriadas para o 
trabalho (DPC, 2017, p.3). 

 

A Norma de Autoridade Marítima – NORMAM-03 estabelece que as 

embarcações nacionais destinadas à navegação interior, de acordo com seu 

comprimento e área de navegação, devem dotar os seguintes equipamentos de 

salvatagem e de segurança: 

1. Agulha Magnética; 

2. Âncora (com no mínimo 20 m de cabo ou amarra); 

3. Apito; 

4. Bandeira Nacional; 
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5. Bilhete de Seguro obrigatório DPEM; 

6. Boia salva-vidas (circular ou ferradura); 

7. Bomba de esgoto; 

8. Certificado ou notas de arqueação; 

9. Colete salva-vidas; 

10. Extintor de incêndio; 

11. Habilitação; 

12. Lanterna elétrica; 

13. Licença de construção; 

14. Luzes de navegação; 

15. Marcações no casco (nome nos dois bordos, porto e n° de inscrição); 

16. Materiais e medicamentos de primeiros socorros; 

17. Quadros; 

18. Rádio VHF; 

19. Termo de responsabilidade; 

20. Título de inscrição; 

21. Vistoria inicial; 

22. Artefatos pirotécnicos. 

 
Os equipamentos supracitados necessitam, segundo a mesma norma, ser 

homologados pela Autoridade Marítima por meio de Certificado e possuir bom estado 

de conservação, além de respeitarem os prazos de validade ou de revisão. 

A NORMAN-12 que trata das Normas da Autoridade Marítima para o Serviço 

de Praticagem define zona de praticagem como: 

 

A área geográfica delimitada por força de peculiaridades locais que dificultem 
a livre e segura movimentação de embarcações, exigindo a constituição e 
funcionamento ininterrupto de um Serviço de Praticagem para essa área. 
Compete à DPC estabelecer as ZP (BRASIL, 2011, p. 4-1). 
 
 

O trecho navegado pelo CECMA no rio Negro não possui zona de praticagem 

definida pela Autoridade Marítima e, portanto, a Norma supracitada não é totalmente 

aplicável à contratação realizada de profissionais de praticagem para auxílio à 

navegação nas missões de transporte. 
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Entretanto, alguns preceitos da referida norma podem servir de apoio à conduta 

do Comandante da Embarcação com relação ao prático que tem seus deveres assim 

definidos:  

 
 a) A presença do Prático a bordo não desobriga o Comandante e sua 
tripulação dos seus deveres e obrigações para com a segurança da 
embarcação, devendo as ações do Prático serem monitoradas 
permanentemente. 
b) Compete ao Comandante da embarcação, quando utilizando o Serviço de 
Praticagem: 
1) Informar ao Prático sobre as condições de manobra da embarcação; 
2) Fornecer ao Prático todos os elementos materiais e as informações 
necessárias para o desempenho de seu serviço, particularmente o calado de 
navegação; 
3) Fiscalizar a execução do Serviço de Praticagem, comunicando à 
CP/DL/AG qualquer anormalidade constatada; 
4) Dispensar a assessoria do Prático quando convencido que o mesmo está 
orientando a faina de praticagem de forma perigosa, solicitando, 
imediatamente, um Prático substituto. Comunicar à CP/DL/AG, formalmente, 
no prazo máximo de 24 horas após a ocorrência do fato, as razões de ordem 
técnica que o levaram a essa decisão; 
5) Alojar o Prático a bordo em condições semelhantes às oferecidas aos seus 
oficiais. Na situação de necessidade de embarque de 2 (dois) práticos, a 
critério do Comandante e de acordo com a disponibilidade de acomodações 
a bordo, os Práticos poderão ocupar camarotes individuais ou compartilhar 
camarote entre si (BRASIL, 2011, p. 2-16). 

  

3.3.4 Gestão de riscos no Exército Brasileiro  
  

3.3.4.1 A política de Gestão de riscos do Exército Brasileiro 
 

A Gestão de Riscos no Exército Brasileiro é conduzida desde o Comitê de 

Governança, Riscos e Controles até o Gestor de Riscos. Nela são estabelecidas 

estratégias para identificar eventos em potencial, capazes de afetar e administrar os 

riscos, mantendo-os compatíveis com o apetite ao risco estabelecido na Política de 

Gestão de Riscos do Exército, de forma a garantir o cumprimento dos seus objetivos 

(CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO, 2017). 

A Portaria n° 465 do Comando do Exército, de 17 de maio de 2017, aprovou a 

Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB10-P-01.004) e, dentre outras 

diretrizes, determinou a implantação, monitoramento e revisão do processo de gestão 

de riscos pelas Organizações militares, de forma compatível sua missão e objetivos 

estratégicos. 

A referida política tem seus objetivos assim definidos: 
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I - assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis 
de comando, tenham acesso tempestivo a informações suficientes quanto 
aos riscos aos quais está exposta a organização, inclusive para determinar 
questões relativas à delegação, se for o caso; 
II - aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da organização, 
reduzindo os riscos a níveis aceitáveis; e 
III - agregar valor à organização por meio da melhoria dos processos de 
tomada de decisão e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos 
negativos decorrentes de sua materialização. 

 

Em seu artigo 18, a mesma Portaria lista os princípios gerais que deverão ser 

adotados na condução gestão de riscos, conforme descritos a seguir: 

 

I – Criar e proteger valor: deve contribuir para a realização demonstrável dos 
objetivos e para a melhoria do desempenho referente, por exemplo, à 
segurança e saúde das pessoas, à segurança, à conformidade legal e 
regulatória, à aceitação pública, à proteção do meio ambiente, à qualidade do 
produto, ao gerenciamento de projetos, à eficiência nas operações, à 
governança e à reputação; 
II - Ser parte integrante de todos os processos organizacionais (..) 
III - Ser parte da tomada de decisões (...) 
IV - Abordar explicitamente a incerteza (...) 
V - Ser sistemática, estruturada e oportuna: deve contribuir para a eficiência 
e para os resultados consistentes, comparáveis e confiáveis; 
VI - Basear-se nas melhores informações disponíveis: devem ser baseadas 
em fontes de informação, tais como dados históricos, experiências, 
retroalimentação das partes interessadas, observações, previsões e opiniões 
de especialistas (...) 
VII - Ser ou fazer-se sob medida (...) 
VIII - Considerar fatores humanos e culturais (...) 
IX - Ser transparente e inclusiva (...) 
X - Ser dinâmica, interativa e capaz de reagir a mudanças (...) 
XI - Facilitar a melhoria contínua da organização (...). 

   

3.3.4.2 A metodologia da Gestão de Riscos no Exército Brasileiro 
  

O processo de avaliação de riscos, apresentado pela Portaria nº 222-EME, de 

05 de junho de 2017, que aprova a Metodologia da Política de Gestão de Riscos do 

Exército Brasileiro, consiste na identificação, análise e avaliação dos riscos (BRASIL, 

2017a, p. 14). 

A identificação dos riscos pode ser feita com a utilização do desenho de uma 

matriz de forma que sejam considerados os ambientes externo e interno, conforme 

Quadro 5. 
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DADOS / 

CATEGORIA 

Objetivos 
ou 

processos 

Fatores 
Críticos de 
Sucesso 

Riscos 
Causas 

potenciais 
Consequências 

potenciais 

      

     

     

      

     

     

   QUADRO 5 – Matriz de identificação de riscos 
   Fonte: Brasil (2017, p.15)   

 

Os riscos devem ser analisados de maneira subjetiva com utilização de escala 

de valoração para definição do nível de risco. Para isto, são utilizados os parâmetros 

probabilidade e impacto, conforme Quadros 6 e 7 (BRASIL, 2017a, p. 1-3). 

 

Nível Valor Descrição 

1 
MUITO 
BAIXA 

Evento extraordinário para os padrões conhecidos da 
gestão e operação do processo. Embora possa assumir 
dimensão estratégica para a manutenção do processo, não 
há histórico disponível de sua ocorrência. 

2 BAIXA 
Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico 
de sua ocorrência por parte dos principais gestores e 
operadores do processo. 

3 MÉDIA 

Evento esperado, que se reproduz com frequência 
reduzida, porém constante. Seu histórico de ocorrência é 
de conhecimento da maioria dos gestores e operadores do 
processo. 

4 ALTA 

Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual 
ou conhecida em uma dezena ou mais de casos, 
aproximadamente, seu histórico é amplamente conhecido 
por parte de gestores e operadores do processo. 

5 
MUITO 
ALTA 

Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, 
de maneira assídua, numerosa e, não raro, de modo 
acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, 
sendo evidente para os que conhecem o processo. 

QUADRO 6 – Avaliação qualitativa da probabilidade 
Fonte: Brasil (2017, p.17)  
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Nível Valor Descrição 

1 
MUITO 
BAIXO 

Degradação de operações, atividades, projetos, programas 
ou processos da organização, porém causando impactos 
mínimos nos objetivos (de tempo, prazo, custo, quantidade, 
qualidade, acesso, escopo, imagem etc) relacionados ao 
atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega 
de produtos/serviços às partes interessadas (clientes 
internos e externos, beneficiários). 

2 BAIXO 
Degradação de operações, atividades, projetos, programas 
ou processos da organização, causando impactos 
pequenos nos objetivos. 

3 MÉDIO 
Interrupção de operações, atividades, projetos, programas 
ou processos da organização, causando impactos 
significativos nos objetivos, porém recuperáveis. 

4 ALTO 
Interrupção de operações, atividades, projetos, programas 
ou processos da organização, causando impactos de 
reversão muito difícil nos objetivos. 

5 
MUITO 
ALTO 

Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, 
programas ou processos da organização,influenciando 
fortemente outros processos e causando impactos nos 
objetivos de dificílima reversão. 

QUADRO 7 – Avaliação qualitativa do impacto 
Fonte: Brasil (2017a, p.17)  
  

Ao considerarmos os parâmetros probabilidade e impacto na avaliação, pode 

ocorrer de um risco pequeno, mas com maior probabilidade, exigir mais da gestão de 

risco do que um risco grave pouco provável. Daí a importância da avaliação dos riscos 

ser quantificada, conforme observa-se no Quadro 8 (SABBAG, 1999). 
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QUADRO 8 - Matriz de classificação de exposição a riscos  
Fonte: Brasil (2017a, p.19) 
  

3.3.4.3 O Caderno de Instrução CI32-2 - Gerenciamento de risco aplicado às 

atividades militares 

   

O Caderno de Instrução CI 32-2 de Gerenciamento de Risco Aplicado às 

Atividades Militares (BRASIL, 2005) adota uma metodologia baseada na ideia de que, 

ao avaliar previamente o risco envolvido em determinada operação ou atividade, 

podem ser tomadas decisões eficientes e reduzir a probabilidade de falhas ou 

acidentes nas atividades. 

Neste método, a probabilidade de um evento de risco é obtida pela soma 

ponderada dos fatores de risco presentes em cada subfator (BRASIL, 2005, p. 1-2). 

Os fatores são organizados nos campos operacional, material e de infraestrutura, 

conforme as Figuras a seguir, onde: V representa Verdadeiro; F representa Falso; e 

Desc representa Desconhecido, conforme exemplo abaixo referente ao fator 

infraestrutura. 
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 FIGURA 38 – Fator Infraestrutura  
 Fonte: CI 32-2, Brasil (2005) 
  

O cálculo da probabilidade deve apresentar como resultado um valor mínimo, 

representado pela soma dos valores mínimos de cada um dos três fatores descritos, 

e um valor máximo, representado, por sua vez, pela soma dos valores máximos de 

cada um dos mesmos fatores  

Em seguida, deve ser realizado o cálculo de gravidade por critérios de 

generalidade e relevância. 

  

 

 FIGURA 39 – Cálculo da probabilidade de um evento de risco 
 Fonte: CI 32-2 - Brasil (2005) 
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Por fim, é calculado o risco propriamente dito por meio da fórmula “Risco = 

Probabilidade x Gravidade”, e o valor máximo obtido é comparado com as faixas de 

grau de risco Baixo, Médio, Alto, Muito Alto e Inaceitável, conforme as Figuras abaixo. 

 

 
 FIGURA 40 – Cálculo do Risco 
 Fonte: CI 32-2, Brasil (2005) 

  

 

FIGURA 41 – Faixas e Graus de Risco 
Fonte: CI 32-2, Brasil (2005) 
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O caderno de Instrução recomenda que o preenchimento dos formulários e a 

obtenção da faixa de risco seja realizada em grupo ou equipe, de forma a “minimizar 

a influência de fatores pessoais e conjugar experiências diversas” (BRASIL, 2005, p. 

1-3). 

 

3.3.4.4 Manual C 30-3 Contra inteligência 
 

Neste manual, o Gerenciamento de riscos é entendido como um conjunto de 

métodos para identificar e avaliar ameaças e, ao mesmo tempo, aponta alternativas 

que possam minimizar, controlar ou até mesmo eliminar os seus efeitos, além de 

considerá-lo um fator crítico para o planejamento da Contra inteligência. 

A incerteza está no foco central do risco, decorrente da probabilidade de 

ocorrência de alguma situação e do grau de impacto negativo resultante da sua 

possível concretização (ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS, 2017, p. 

37). 

O grau de probabilidade é estabelecido de acordo com a quantidade de 

ocorrências e comparado com a Figura 41, onde é atribuído um valor correspondente 

ao grau obtido. 

 

 
FIGURA 42 – Grau de Probabilidade no Gerenciamento de Riscos 
Fonte: Extrato C30-3 - Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (2017) 
  

Já o grau de impacto negativo é atribuído de acordo com a gravidade 

correspondente à consequência estimada de um determinado risco, onde é obtida 
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uma letra de “A” a “D”, na qual “A” é considerado “grave” e “D” é considerado 

“desprezível”, conforme a Figura a seguir. 

  

 
FIGURA 43 – Grau de impacto negativo  
Fonte: Extrato C30-3, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (2017) 
 

A partir do grau de probabilidade obtido e do grau de impacto negativo, aplica-

se a matriz representada pela Figura 44 para obtenção do resultado da avaliação de 

grau de risco. 
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FIGURA 44 – Matriz representativa da Avaliação do Grau de Risco 
Fonte: Extrato C30-3, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2017) 
  

3.3.4.5 Gerenciamento de riscos na aviação do Exército 
  

O Gerenciamento dos Riscos para a Atividade Aérea é realizado com a 

aplicação da metodologia por meio da Norma Interna nº 8.003, de agosto de 2016, do 

Comando de Aviação do Exército. 

A NI/CAvEx 8003/2016 utiliza uma metodologia mais complexa, fruto das 

peculiaridades que envolvem as atividades aéreas, o que pode contribuir para uma 

maior credibilidade dos resultados alcançados. 

Nessa metodologia, os potenciais riscos estão organizados em cinco campos 

principais: Recursos Humanos, Meio, Material, Missão e Organização. 

Primeiramente, é realizada a soma das colunas “SIM”, “NÃO” e “DESC” com 

os pesos correspondentes para obtenção dos potenciais de risco mínimo e máximo, 

conforme as Figuras a seguir. 
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FIGURA 45 – Probabilidade mínima por potenciais de risco 
Fonte: NI/CAvEx 8003/2016, Comando de Aviação do Exército (2016) 
   

 

FIGURA 46 – Probabilidade máxima por potenciais de risco 
Fonte: NI/CAvEx 8003/2016, Comando de Aviação do Exército (2016) 

 

Após a obtenção da probabilidade de cada um dos cinco campos principais, 

são calculadas as probabilidades mínimas e máxima total, conforme as Figuras que 

seguem. 
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FIGURA 47 – Probabilidade mínima total 
Fonte: NI/CAvEx 8003/2016, Comando de Aviação do Exército (2016) 
  

 
 FIGURA 48 – Probabilidade máxima total 
 Fonte: NI/CAvEx 8003/2016, Comando de Aviação do Exército (2016) 

 

Em seguida, é realizado o cálculo da gravidade, conforme a Figura 49. 

  

 
FIGURA 49 – Cálculo de gravidade 
Fonte: NI/CAvEx 8003/2016, Comando de Aviação do Exército (2016) 
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Finalmente, é realizado o cálculo do risco, obtido por meio do preenchimento 

da Tabela correspondente à Figura a seguir. 

  

 
FIGURA 50 – Cálculo do risco 
Fonte: NI/CAvEx 8003/2016, Comando de Aviação do Exército (2016) 
 

Os resultados obtidos na tabela da Figura anterior deverão ser comparados 

com a tabela da Figura a seguir, para obtenção do Grau de Risco geral da missão e 

verificação das linhas de ação recomendadas. 

 

 
FIGURA 51 – Aplicação de ações de controle de risco 
Fonte: NI/CAvEx 8003/2016, Comando de Aviação do Exército (2016) 

 

3.3.5 Gerenciamento de riscos no CECMA 
  

O CECMA possui um plano de gestão de riscos publicado anexo ao seu Plano 

de Gestão para os anos de 2017, 2018 e 2019.   
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O plano apresenta, em forma de tabelas, a identificação, a causa e 

consequência do risco, seguido do grau de risco obtido pela sintaxe “Probabilidade X 

Impacto”, do tratamento e de um plano de ação para mitigação do respectivo risco, 

conforme a Figura a seguir: 

 

 

FIGURA 52 – Extrato do Plano de Gerenciamento de riscos do CECMA 
Fonte: Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (2017, p7) 
 

Foram listados no Plano de Gestão do CECMA cinco riscos: acidentes nos 

deslocamentos fluviais, incapacidade para cumprimento da missão, desempenho 

inadequado das embarcações, comprometimento da gestão do conhecimento e a 

inviabilidade de execução de missões de transporte logístico. Cada um desses riscos 

foi tabulado, conforme a Figura anterior. 

O apetite ao risco do CECMA é definido em seu plano de gestão como baixo, 

pois “o risco inerente às atividades de navegação fluvial é muito alto, não permitindo 

incrementos a esse mesmo risco, advindos da inação ou desídia por parte dos 

executores” (CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA 

AMAZÔNIA, 2017, p. 3) 

O apetite ao risco baixo do CECMA reforça a necessidade de um bom 

gerenciamento de risco para que o cumprimento de suas missões não seja 

comprometido, já que o mesmo pode influenciar o desempenho das atividades 
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logísticas de forma ampla, ao mitigar riscos e dar mais eficiência e eficácia, conforme 

afirma Gallo Junior (2017). 

  

[...] gerenciando antecipadamente os riscos que poderiam afetar os fluxos 
logísticos em operações, o gerenciamento dos riscos logísticos atua na 
cadeia logística de uma maneira completa: minimizando a probabilidade, a 
gravidade e os efeitos da interrupção dos fluxos logísticos (princípio da 
continuidade); colaborando para a segurança da cadeia logística, dos fluxos 
de suprimento e dos recursos empregados (princípio da segurança); 
estabelecendo medidas de controle que ofereçam efetivas alternativas 
logísticas contra algum evento de risco (flexibilidade) e colaborem para a 
resistência e adaptabilidade das cadeias logísticas frente a eventos 
desestabilizadores externos (resiliência); enfim, colaborando para que os 
suprimentos certos sejam entregues no momento certo, no local certo, na 
quantidade certa (eficácia), com os menores esforços e custos possíveis 
(eficiência) (GALLO JUNIOR, 2017, p. 30). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este capítulo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos por meio das 

pesquisas documental e bibliográfica, bem como analisar os dados coletados nos 

questionários e entrevistas, buscando responder às questões de estudo propostas. 

Pretende-se ainda reunir os subsídios necessários à elaboração da proposta 

de um Plano de Gerenciamento de riscos para as missões de transporte do CECMA 

no eixo do rio Negro. 

Para uma melhor organização dos estudos, o capítulo foi dividido em quatro 

subcapítulos, quais sejam: o atual gerenciamento de riscos adotado no CECMA, a 

identificação dos riscos inerentes às missões de transporte logístico no rio Negro, a 

avaliação e priorização dos riscos e, finalmente, o tratamento dos riscos.   

  

4.1 GERENCIAMENTO DE RISCOS NO CECMA 
 

Conforme apontado na Revisão da literatura, o CECMA possui um Plano de 

Gerenciamento de riscos em vigor que abrange todas as atividades da Organização 

Militar.  

Esta pesquisa buscou verificar com especialistas da atividade de navegação 

fluvial um diagnóstico sobre a efetividade do gerenciamento de riscos nas missões de 

transporte no rio Negro, bem como verificar o entendimento acerca da necessidade e 

dos benefícios que um plano específico sobre o assunto poderia oferecer à OM. 

Verificou-se nas respostas à pergunta 1 do questionário constante do Apêndice 

A, aplicado aos militares possuidores do Curso de Navegador Fluvial, que 40% 

concordam parcialmente que há uma efetiva gestão de riscos no CECMA, 33,3% 

concordam totalmente e 26,7% afirmaram que nem concordam nem discordam, 

conforme ilustra o Gráfico 3. 
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GRÁFICO 3 – Efetiva gestão de riscos 
Fonte: O autor 

 

Constata-se, portanto, que a minoria dos navegadores questionados 

consideram que já está em vigor uma efetiva sistemática de gerenciamento de riscos 

e que a maior parte deles pensa que ainda há aspectos a serem melhorados para a 

obtenção de uma gestão de riscos efetiva. 

Ao ser questionado em entrevista (Apêndice B) sobre o mesmo assunto, o 

Comandante do CECMA afirmou que vê o gerenciamento de riscos do CECMA como 

insipiente e que embora exista um documento versando sobre a gestão de risco (Plano 

de Gestão da OM / Anexo B), ainda falta muito a ser feito para a real conscientização 

dos operadores, condutores, mecânicos e até cozinheiros no tocante à gestão de 

risco.  

Além disso, entende que deve ser incrementado o monitoramento para garantir 

que, mesmo distante da sede da OM, os procedimentos corretos sejam seguidos. 

 Sugere ainda que, inicialmente, o foco esteja na capacitação dos oficiais 

observadores de conduta no que se refere à gestão de riscos, uma vez que tal grupo 

é formado por militares mais antigos e sua missão é garantir o atendimento das 

diretrizes do Comando da OM durante toda atividade de transporte fluvial. 

O Capitão Marlos Mantovani Silva, Chefe da Seção de Operações Fluviais 

(SOF) do CECMA, no ano de 2018, em entrevista (Apêndice C), afirmou que o CECMA 

possui um plano de gerenciamento de riscos eficiente, tendo em vista o baixo número 

de incidentes nas atividades fluviais. Porém, como ocorreram alguns acidentes, como 
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a morte de um militar após uma embarcação do tipo EPG virar no rio, entende que 

essa gestão deve ser melhorada. 

Portanto, ressalta-se que tanto o resultado obtido do questionário 1 (Apêndice 

A) como o entendimento do Comandante do CECMA e do Chefe da Seção de 

Operações Fluviais apontam a necessidade de evolução na sistemática de gestão de 

riscos do CECMA. 

A segunda questão do mesmo questionário aborda a influência do 

gerenciamento de riscos na eficiência e eficácia do transporte logístico e obteve o 

seguinte resultado: 80% concordam totalmente, enquanto os demais 20% concordam 

parcialmente com a afirmação, conforme Gráfico 4 a seguir. 

 

 

GRÁFICO 4 – Influência do Gerenciamento de riscos 
Fonte: O autor 

 

Observa-se que não houve opinião contrária ao entendimento de que um 

efetivo gerenciamento de riscos pode de fato influenciar positivamente a eficiência e 

eficácia do transporte logístico, corroborado pelos dados apresentados na revisão da 

literatura. 

Acrescenta-se ainda a resposta dada pelo Senhor Coronel Luis Henrique 

Custódio de Almeida, Comandante do CECMA nos anos de 2017 e 2018 ao mesmo 

questionamento durante entrevista (Apêndice B). Na ocasião, afirmou que um 
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gerenciamento de riscos pode diminuir o número de panes mecânicas, contribuindo 

sobremaneira para a melhoria do desempenho das missões de transporte fluvial, já 

que os navegadores/condutores optam frequentemente por soluções empíricas para 

a resolução de problemas da viagem.  

Dessa forma, por falta de zelo e obediência ao prescrito nos manuais dos 

fabricantes, é comum a escolha por soluções fáceis que, no entanto, representam um 

mau uso do material e diminuem a vida útil dos equipamentos (motores de partida, 

válvulas diversas, o-rings, hélices, reversores etc). 

Os riscos, mapeados e gerenciados por meio do estabelecimento de Normas 

Gerais de Ação, estágios de atualização técnica dos condutores e mecânicos e, 

principalmente, monitoramento dos procedimentos, podem melhorar o desempenho 

de cada uma das embarcações durante os transportes logísticos. 

Ao ser questionado sobre as consequências de eventuais atrasos no 

cumprimento das missões, o Comandante do CECMA afirmou que os atrasos no eixo 

do Rio Negro em direção a São Gabriel da Cachoeira (SGC) são problemáticos 

porque, devido à variação do regime do rio (cheias e vazantes muito diferenciadas), 

existe o risco da embarcação chegar ao seu destino mas não conseguir retornar caso 

a viagem tenha iniciado no período de vazante.  

Além disso, ressaltou que caso as missões logísticas do CECMA atrasem muito 

nas regiões remotas, como em São Gabriel da Cachoeira, a 12ª RM poderá necessitar 

contratar transporte aéreo, que tende a custar mais caro que o transporte fluvial. 

Sobre o assunto, o Capitão Mantovani afirmou em entrevista (Apêndice C) que 

uma boa gestão de riscos evita acidentes que podem causar avarias nas 

embarcações e equipamentos, além de garantir maior segurança à tripulação, que 

passa a executar suas atividades com maior eficiência e eficácia.  

Observa-se que o entendimento da maioria dos navegadores do Comandante 

do CECMA e do Chefe do Setor de Operações Fluviais corrobora o conceito 

apresentado no item 3.3.5 da Revisão da Literatura referente à influência do 

Gerenciamento de riscos nas atividades logísticas. 

Já na terceira pergunta do questionário I, ao serem indagados sobre a 

existência de riscos na atividade de transporte fluvial executada pelo CECMA que 

poderiam ser mitigados, 46,7% concordaram totalmente, 26,7% concordaram 

parcialmente, 13,3 % discordaram totalmente, 6,65% discordaram parcialmente e o 
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mesmo percentual nem concordou nem discordou, conforme apresentado no Gráfico 

5 a seguir. 

 

 

GRÁFICO 5 – Riscos a serem mitigados 
Fonte: O autor 

  

Observa-se, portanto, que apenas um pequeno percentual considerou que não 

seria possível mitigar riscos nas atividades de transporte logístico fluvial do CECMA 

por entenderem, provavelmente, que os riscos existentes já são mitigados o suficiente 

por não saberem quais medidas complementares poderiam ser tomadas ou que não 

seria possível fazer qualquer ação para mitigar alguns desses riscos, enquanto a 

maioria entendeu que há riscos a serem mitigados. É possível ainda que 

simplesmente não dêem a devida importância ao tema.  

Ao ser questionado sobre o mesmo assunto, o Comandante do CECMA não 

apenas confirmou a existência de riscos que poderiam ser mitigados, como citou 

casos reais ocorridos durante seu Comando, conforme descritos a seguir: 

  

O motor do empurrador da Divisão de Instrução “fundiu” em uma missão de 
3 horas porque a missão foi realizada sem um mecânico à bordo. O 
acontecido causou prejuízo de quase R$ 40.000,00 e prejudicou o 
cronograma de instrução. 

 
Durante uma missão de retorno de Porto Velho-RO, ao realizar o  
desatracamento do “beiradão”, o motor de popa da EPG caiu na água porque 
a corda de segurança se rompeu. A busca pelo motor de popa perdido causou 
prejuízo e demora no retorno da missão. A partir deste fato, a Divisão de 
Instrução passou a ensinar no curso de Navegador Fluvial que o certo seria 
a utilização de correntes, ao invés de cordas. 
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Na ida para Porto Velho-RO, o Chefe da Embarcação, notou um odor 
estranho e foi buscar as causas. Encontrou um soldado fumando maconha 
em um canto da embarcação. O Comandante deu ordem de prisão ao 
Soldado, isolou-o da tripulação e o Auto de Prisão em Flagrante foi assinado 
em Porto Velho-RO, pelo Ch da 11ª CSM. O militar teve de retrair para 
Manaus, após ser substituído, causando prejuízo financeiro e atraso na 
missão. 

 
Um militar do 5º BIS veio a falecer após falhas em procedimentos para 
abastecimento de uma embarcação em São Gabriel da Cachoeira. Utilizou 
uma bomba de gasolina que produz faísca, quando deveria ter utilizado uma 
bomba manual ou uma a óleo diesel  em um ambiente extremamente quente 
e saturado de combustível evaporado. A embarcação (um ferryboat do 2º B 
Log Sl) ficou completamente destruída. 

 
Um aluno do Curso de Navegador Fluvial, em 2017, veio a cair na água, a 
partir da balsa utilizada como alojamento, durante o trajeto TEFÉ-MANAUS. 
O evento se deu de madrugada, às 02:00h aproximadamente, e o militar só 
veio a ser resgatado na margem do Rio Solimões a cerca de 40 Km de 
distância do ponto onde se deu a identificação da falta do militar (formatura 
às 05:00h, na balsa de instrução). O militar informou que, desobedecendo 
normas escritas de segurança, se dirigiu à área de banheiros da balsa, sem 
colete salva-vidas, desacompanhado, e acabou se desequilibrando e caindo 
na água. Por fim, o militar teve de ficar flutuando por quase 4h até atingir a 
margem do rio. A viagem de instrução teve de ser interrompida. Tive, como 
comandante, de acionar o CMA, o Corpo de Bombeiros, a Cia FE, o BAVEx 
e a 12ª RM. Ao final, o militar foi desligado do curso. 

 

O Comandante do CECMA foi indagado também sobre a necessidade de 

estudos para implantação de uma sistemática de gerenciamento de risco para a 

navegação no rio Negro e afirmou entender que há necessidade. Isso porque tal rio 

tem limitações quase insuperáveis, como regime muito acentuado (cheias e vazantes 

com diferenças grandes no nível das águas), regiões de pedrais e poucos pontos de 

apoio durante a viagem. Acrescentou, no entanto, que o mesmo trabalho deve ser 

realizado para os demais eixos de suprimento. 

O Capitão Mantovani, Chefe da SOF, afirmou em entrevista (Apêndice C) que 

ainda há riscos a serem mitigados nas atividades de navegação, corroborando com o 

entendimento do Comandante do CECMA e com a maioria dos entrevistados, levando  

a confirmar a necessidade de atualização do Plano de Gerenciamento de riscos da 

Unidade acrescentando o detalhamento dos riscos dessas atividades. 

Verificou-se, portanto, de acordo com o entendimento da maioria dos 

navegadores fluviais do CECMA, do seu Comandante nos anos de 2017 e 2018 e do 

Chefe da Seção de Operações Fluviais, bem como com as informações já apontadas 

na Revisão da Literatura, que há necessidade de um novo plano de Gerenciamento 

de riscos específico para as missões de transporte logístico fluvial no rio Negro, já que 

o mesmo pode influenciar positivamente a eficiência e eficácia do cumprimento das 
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missões ao melhorar processos já existentes e mitigar riscos inerentes à esta 

atividade.  

A imprudência, negligência ou imperícia na identificação e avaliação dos riscos 

revelada indica a necessidade não apenas de uma melhoria no plano de 

gerenciamento, mas também uma intensificação na instrução e fiscalização para o 

desenvolvimento de uma mentalidade de prevenção.  

A aplicação de medidas disciplinares àqueles que forem negligentes às normas 

e procedimentos previstos pode ser necessária, de forma que todos os envolvidos no 

processo sejam ativos na execução, conferência e aperfeiçoamento da sistemática a 

ser implantada. 

Portanto, ao verificar que o atual gerenciamento de riscos do CECMA faz parte 

do atual processo de planejamento das missões mas não possui diversos aspectos 

relevantes às missões de transporte logístico por ainda estar em fase insipiente e 

baseado no empirismo, foram respondidas as questões de estudo i) e j). 

   

4.2  IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS NO TRANSPORTE LOGÍSTICO NO RIO NEGRO 
 

Buscando uma melhor organização para o estudo da identificação dos riscos, 

este subcapítulo foi dividido em duas fases distintas das missões de transporte fluvial. 

A primeira fase, exposta no item 4.2.1, corresponde à preparação para a execução 

das missões e está delimitada no tempo entre o recebimento da missão pelo CECMA 

e a saída da embarcação do porto. 

A segunda fase, exposta no item 4.2.2, é caracterizada pela execução 

propriamente dita da missão e está delimitada no tempo entre a saída da embarcação 

do porto até o seu retorno à origem, após a entrega do suprimento no local de destino. 

 

4.2.1 Fase de preparação para execução de uma missão de transporte logístico 

no rio Negro 

 

Nesta fase das missões de transporte logístico no rio Negro, são realizadas as 

seguintes atividades principais: teste e verificação da embarcação, abastecimento de 

combustível, embarque e preparação da carga a ser distribuída nos locais de destino, 

embarque, verificação e preparação de todo o material e equipamento a ser 
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empregado ou consumido pela tripulação, recebimento de suprimento de fundos e 

planejamento da rota.  

Ao ser questionado sobre o tempo disponível de preparação para o 

cumprimento das missões , o Chefe da Seção de Operações Fluviais afirmou que o 

Comandante da Embarcação costuma ser designado para as missões com 

aproximadamente 14 dias de antecedência. Disse, no entanto, que já ocorreram 

missões determinadas pelo Centro de Operações de Transporte da 12ª Região Militar, 

cujo tempo de preparação foi inferior a 3 dias. 

Quanto às atividades de preparação propriamente ditas, foi aplicada uma 

questão aberta no questionário I (Apêndice A) aos navegadores fluviais acerca do 

entendimento dos mesmos sobre os principais riscos envolvidos nessa fase da 

missão. 

 O intuito de realizar uma questão aberta está no interesse inicial de realização 

de uma “tempestade de ideias” para obtenção da maior quantidade possível de riscos 

identificados sem ainda qualificá-los, embora a grande incidência de citações de um 

determinado risco por muitos navegadores já seja um indício de que este venha a 

possuir um maior grau de risco. 

Nesta questão, foram identificados 11 riscos, dentre os quais destacaram-se 

como os mais citados pelos navegadores os riscos nas atividades de abastecimento, 

embarque e acondicionamento da carga a ser transportada, planejamento do itinerário 

e seleção da tripulação, conforme demonstrado pelo Gráfico 6.  
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GRÁFICO 6 – Identificação de riscos na fase de preparação 
Fonte: O autor 

 

O alto índice de citações para o risco de acidentes durante o abastecimento da 

embarcação, bem como o acidente ocorrido com a embarcação do 2º B Log Sl em 

São Gabriel da Cachoeira-AM descrito no item 4.1, representam um alerta para a 

atenção que deve ser dada ao tratamento deste risco. 

Na questão 4 do questionário I (Apêndice A), foi perguntado especificamente 

sobre a adequação dos meios de abastecimento, e constatou-se que 40% 

consideraram que o CECMA possui adequados meios para o abastecimento das 

embarcações. No entanto, 33,3% discordaram parcialmente e 20% discordaram 

totalmente que a OM possua os meios adequados, conforme Gráfico 7 a seguir.  
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GRÁFICO 7 – Meios para atividade de abastecimento 
Fonte: O autor 

 

Esses dados nos levam a concluir que há necessidade, minimamente, de uma 

avaliação sobre a qualidade e quantidade destes meios disponíveis. 

Em entrevista (Apêndice C), o Chefe da Seção de Operações Fluviais explicou 

que o abastecimento da embarcação ocorre no próprio porto do CECMA e que o risco 

da atividade tende a ser aumentado por não existir na área do porto uma estrutura 

própria para este abastecimento. 

Os riscos relacionados ao embarque e acondicionamento da carga também 

foram bastante citados, provavelmente, porque a atividade fim da missão é o 

transporte delas, pelo seu alto valor agregado e pelo emprego de equipamentos 

pesados nesta atividade, como viaturas-guindaste e empilhadeiras, aumentando o 

grau de risco de danos à carga ou ao pessoal empregado. 

O 2º Sgt André Vinícius de Paula e Paula, navegador fluvial com experiência 

em navegação do rio Negro e Adjunto do Pelotão Logístico, afirmou em entrevista 

(Apêndice D) que existem dificuldades com a rampa de acesso ao porto que precisa 

ser melhorada em relação à largura e angulação que tendem a dificultar ou impedir o 

embarque de viaturas e equipamentos de maior porte. 

O Sgt André disse também que considera a preparação da carga como a maior 

dificuldade nesta fase. O ideal seria que a carga fosse toda loteada no pátio para 

observação e planejamento do acondicionamento, mas, segundo relatou, isso não 

ocorre. As cargas chegam aos poucos e constantemente é necessário redistribuir o 
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peso ou lastrear as balsas, o que aumenta o próprio peso da embarcação e, 

consequentemente, reduz a velocidade de deslocamento. 

O risco de realizar a seleção de uma tripulação não qualificada deve ser 

considerado, pois um erro nesta etapa pode ter graves consequências como a 

preparação incorreta do módulo logístico (junção das balsas com o empurrador), 

acondicionamento incorreto da carga, abastecimento ou transporte de combustível de 

forma inadequada, preparação e conferência inadequada da documentação de 

transporte, dentre outros. 

Importante que seja observado o equilíbrio da quantidade de militares com 

pouca ou nenhuma experiência na tripulação, de forma que aqueles nesta situação 

possam estar sempre sob a supervisão de um tripulante mais experiente, bem como 

observar as características de cada missão para decidir a conveniência de designar 

um militar com suas competências ainda em desenvolvimento.  

Em uma missão com transporte de gêneros frigorificados, por exemplo, é 

essencial que seja designado para a tripulação um militar capacitado e mais 

experiente para manutenir satisfatoriamente o contêiner frigorificado a fim de evitar a 

perda de gêneros por uma pane prolongada do sistema de refrigeração. 

Os riscos relacionados ao estado de saúde física e emocional devem ser muito 

bem observados pelo Comandante da Embarcação e demais responsáveis a fim de 

evitar um dano maior à saúde dos militares e, em última instância, prejudicar o 

cumprimento da missão. Deve-se considerar a  indisponibilidade de profissionais de 

saúde na embarcação, além das especificidades da calha do rio Negro,  caracterizada 

por poucos pontos de apoio no trecho navegado. 

O risco de insuficiência de material de salvatagem citado pelos navegadores 

deve ser considerado não apenas em sua quantidade, mas também em sua 

qualidade, já que alguns materiais possuem prazo de validade e devem ser conferidos 

a fim de evitar um funcionamento insatisfatório quando acionado.  

Ressalta-se também a necessidade de conferência, nesta fase, de todos os 

materiais e equipamentos que devam ser embarcados incluindo a canastra com peças 

sobressalentes, gêneros alimentícios, kit primeiros socorros, equipamentos de 

comunicação, dentre outros. Ao considerar que as viagens neste trecho têm duração 

de cerca de 20 dias, essa atividade cresce de importância, pois a falta de qualquer 

material pode causar prejuízos à segurança da tripulação e ao cumprimento da 

missão.   
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O Chefe da SOF identificou ainda os seguintes riscos na fase de preparação: 

rompimento de cabos de aço ou corda durante o atrelamento das balsas, risco de 

explosão durante o emprego da Moto bomba empregada para transporte de água ou 

combustível,  acidente durante o içamento de cargas realizado com a Viatura Munck 

ou com a empilhadeira e o risco de explosão na praça de máquinas durante a 

manutenção da embarcação. 

Foram citados riscos relacionados a problemas estruturais como a ausência de 

posto de combustível no porto e o modelo desfavorável da rampa de acesso. Nesses 

casos, deverão ser buscadas não apenas soluções de longo prazo com a 

disponibilização de novas estruturas mas também medidas a serem adotadas no curto 

prazo para mitigação dos riscos desde já. 

Os demais riscos constarão no plano de gerenciamento de forma a auxiliar a 

conferência de procedimentos e materiais, já que medidas não observadas nesta fase 

poderão apresentar consequências na fase de execução, quando talvez já não seja 

possível sanar os problemas que venham a surgir.  

Portanto, o tratamento de  riscos identificados nesta fase é essencial para o 

bom cumprimento da missão de transporte logístico no rio Negro. 

 

4.2.2 Fase de execução das missões de transporte logístico no rio Negro 
 

Esta fase da missão trata do período de efetiva navegação. Com o intuito de 

verificar um panorama geral sobre as principais dificuldades encontradas pelos 

navegadores fluviais nesta etapa, foi aplicada a pergunta 6 do questionário I (Apêndice 

A). 

 O resultado chamou atenção para o aspecto “dificuldades familiares”, indicado 

por 69,2% dos navegadores. Em seguida, foi indicado o aspecto “dificuldades 

relacionadas à infraestrutura da embarcação” por 30,8%, e 15,4% dos militares 

indicaram as “dificuldades relacionadas à capacitação” como as principais 

dificuldades, conforme Gráfico 8 a seguir.  



95 
 

  

 

GRÁFICO 8 – Dificuldades na fase de execução  
Fonte: O autor 

 

Sobre o aspecto “dificuldades familiares” que diz respeito à ausência do militar 

no convívio com sua família em condições de prestar apoios diversos, como 

acompanhar em uma consulta médica ou auxiliar nas atividades com os filhos, o 2º 

Sgt André em entrevista (Apêndice D) sugeriu que os telefones satelitais 

disponibilizados para contato do Comandante da Embarcação com o CECMA também 

pudessem ser utilizados para contato da tripulação com os familiares. 

Importante ressaltar que não há sinal de telefonia convencional em boa parte 

do itinerário de Manaus-AM a São Gabriel da Cachoeira-AM. 

Destaca-se também que não houve qualquer menção ao aspecto “Dificuldades 

de relacionamento interpessoal da tripulação”, convém que o Comandante e militares 

mais antigos estejam atentos a este risco devido à sua relevância para o bom 

cumprimento da missão.  

Quando questionados especificamente sobre o aspecto capacitação na 

pergunta 7 do questionário I (Apêndice A), quase a totalidade (93,3%) concordaram 

que a capacitação recebida no curso de Navegador Fluvial do CECMA é adequada e 

suficiente para o bom desempenho nas missões de transporte logístico fluvial, 

conforme ilustra o Gráfico 9. 
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GRÁFICO 9 – Capacitação recebida no curso de Navegador Fluvial 
Fonte: O autor 

 

O Chefe da Seção de Operações Fluviais, em entrevista (Apêndice C), 

corroborou com o resultado obtido no questionário e afirmou que os Navegadores 

Fluviais capacitados no CECMA demonstram possuir conhecimento suficiente para 

bem cumprir as atividades e missões logísticas de transporte fluvial, bem como o 2º 

Sgt André (Apêndice D), que concordou totalmente que a capacitação é adequada, 

embora tenha sugerido que os instrutores do curso deveriam ter a experiência de ao 

menos uma missão logística. 

A existência de navegadores, ainda que sejam poucos que não concordam que 

a capacitação recebida seja adequada e suficiente sugere que a Divisão de Instrução 

do CECMA deva investigar as oportunidades de melhoria. 

Na pergunta 8 do questionário I (Apêndice A) referente à adequação dos meios 

disponibilizados pelo CECMA para o cumprimento das missões, a maioria dos 

navegadores (80%) concordou total ou parcialmente que os meios disponibilizados 

são adequados, enquanto apenas 20% discordaram parcialmente que os meios sejam 

adequados, conforme Gráfico 10. 
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GRÁFICO 10 – Meios adequados para execução das missões 
Fonte: O autor 
   

Este resultado nos leva a concluir que, embora a maioria dos navegadores 

tenha uma visão positiva quanto aos meios disponibilizados, apenas 13,3% 

consideraram os meios totalmente satisfatórios, alertando para a necessidade de 

verificação mais aprofundada sobre as melhorias que podem ser feitas neste aspecto 

para uma melhor condição de execução das missões de transporte fluvial. 

Ao serem questionados sobre a qualidade de manutenção das embarcações 

(Apêndice A), a maioria dos navegadores concordaram total ou parcialmente que o 

CECMA possui embarcações com boa qualidade de manutenção, sendo que 20% 

discordaram parcialmente da afirmação, conforme Gráfico 11 a seguir.  

   

 

  GRÁFICO 11 – Qualidade de manutenção das embarcações 
  Fonte: O autor 
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Observa-se, a partir deste resultado, que não houve quem concordasse 

totalmente que as embarcações do CECMA possuem boa qualidade de manutenção, 

bem como 20% discordaram parcialmente, além de outros 20% que nem concordaram 

nem discordaram. 

O baixo índice de satisfação com a manutenção das embarcações pode ser 

entendido como um alerta para a melhoria de processos de manutenção além de ser  

um reflexo da obsolescência dos meios, conforme apontado pelo Chefe do Setor de 

Operações Fluviais do CECMA em entrevista (Apêndice C). 

O Cap Mantovani afirmou ser comum a indisponibilidade de embarcações para 

o cumprimento das missões, tornando-se um fator de risco tanto na fase preparatória 

com o atraso no cronograma de saída do módulo logístico quanto na fase de execução 

com as panes que ocorrem ao longo da viagem. 

Ao consultar os relatórios de viagem no rio Negro, é possível observar que em 

todas as missões executadas nos anos de 2017 e 2018 ocorreram panes mecânicas 

durante a execução da missão.  

Foram relatados problemas nos sistemas de propulsão, elétrico e hidráulico, 

além de panes no contêiner frigorificado e nos geradores, indicando que as panes 

mecânicas não são casos isolados e que tendem a ser um problema estrutural mais 

complexo. 

Os problemas de manutenção têm um elevado potencial de risco, pois podem 

prejudicar o cumprimento do cronograma com atrasos causados pelas paradas para 

realização de manutenção. Soma-se ainda o risco de uma colisão da embarcação 

devido à ocorrência de uma pane em um trecho do rio mais sinuoso e com obstáculos 

ou a perda de gêneros frigorificados por falha no contêiner frigoroficado. 

Sugere-se um estudo mais aprofundado sobre as causas das frequentes panes 

mecânicas nas embarcações do CECMA visando a obtenção de um diagnóstico mais 

preciso referente à função logística manutenção, já que este não é objetivo específico 

desta pesquisa. 

A pergunta 10 do questionário 1 (Apêndice A) buscou obter pela técnica de 

“tempestade de ideias” a identificação pelos navegadores fluviais do máximo possível 

de riscos presentes nesta fase da missão de transporte. Foram identificados, portanto, 

16 riscos, conforme demonstrado no Gráfico 12. 
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GRÁFICO 12 – Identificação de riscos na fase de execução 
Fonte: O autor 

  

Embora o objetivo desta pergunta fosse obter o máximo de identificação de 

diferentes riscos para posteriormente serem analisados, alguns destes chamaram 

atenção por terem sido lembrados por um percentual maior de navegadores. 

O risco mais citado (47% dos navegadores) foi referente às condições 

meteorológicas adversas, o que é natural devido às fortes tempestades que são 

comuns na região e costumam causar os “banzeiros” que podem levar à instabilidade 

da embarcação e eleva o risco de colisão, conforme pode ser verificado na Figura 53, 

que registra uma embarcação que naufragou após a ocorrência dessa situação. 
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FIGURA 53 - Embarcação naufraga no rio Negro 
Fonte: Portal Amazonas 24 horas 

  

Em seguida, os riscos mais citados foram referentes à colisão com pedras e o 

encalhamento, que são os grandes desafios à navegação no rio Negro, conforme já 

apontado no item 3.2.4 da revisão da literatura e está diretamente relacionado ao 

regime do rio, fator também indicado como um risco à navegação. 

 O Senhor Ionelson Lima de Sousa, prático de navegação fluvial no rio Negro 

com mais de 25 anos de experiência e que já trabalhou em 10 missões de transporte 

do CECMA nesse rio, destacou em entrevista (Apêndice E) a dificuldade de 

navegação no rio Negro. Explicou que quando ainda não tinham conhecimento para 

navegar com embarcações grandes, como empurradores e balsas, navegavam com 

uma voadeira à frente que ia verificando com varas a profundidade e determinando o 

caminho onde era possível passar e marcavam com boias. Dependendo do regime 

hidrológico do rio (cheia ou vazante), o itinerário pode ser alterado. 

Afirmou ainda que não existem boias em todos os pedrais, e mesmo as 

existentes não são suficientes para impedir uma colisão, pois quem não conhece a 

rota e tenta desviar apenas quando vê as boias, não consegue executar a manobra 

com embarcações grandes, como o módulo empurrador/balsa, pois não dá tempo de 

desviar. Atualmente, devido à sua experiência, já conhece os locais de obstáculos 

antes mesmo de ver a boia ou a ponta do pedral. 

O risco de colisão com pedras é agravado pela variação do regime do rio, que 

embora tenha sido citado pelos navegadores como um risco, trata-se de uma 



101 
 

  

característica natural do rio Negro e deve ser considerado no planejamento da rota 

mais segura, conforme pode ser verificada na Figura 54. 

  

 

FIGURA 54 - Variação do regime do rio Negro 
Fonte: Palestra do 2º Simpósio de Embarcações, outubro 2010 

 

O risco de colisão com outras embarcações, citado por 13% dos navegadores, 

normalmente ocorre com maior intensidade nas manobras feitas próximo aos portos 

devido à grande concentração de embarcações de diferentes portes, conforme 

apontado no item 3.2.4.3 da revisão da literatura. 

A pane mecânica foi citada por 33% dos navegadores e, conforme verificado 

nos relatórios de viagem do CECMA no eixo do rio Negro, trata-se de um problema 

recorrente, já que no ano de 2018 ocorreram panes em todas as viagens realizadas. 

Além disso, a depender do momento e da gravidade da pane, esta pode tornar-se um 

risco à segurança da navegação e à eficiência da missão devido ao atraso no 

deslocamento para a realização dos reparos.  

Já a pane com equipamentos de auxílio à navegação, citado por 7% dos 

navegadores, tende a ter um potencial de risco elevado, pois pode negar o acesso às 

informações de batimetria do rio, conforme explicado no item 3.2.4.2 da revisão da 
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literatura, além de ter como consequência a navegação por um itinerário 

desconhecido, o qual também foi citado por 7% dos questionados. 

A informação referente à batimetria do rio é essencial para que o condutor saiba 

a profundidade dor rio no trecho em que está passando. O Senhor Ionelson afirmou 

em entrevista (Apêndice E) que, ao considerar que o calado da embarcação 

empregada pelo CECMA possui 1,40 metros, a profundidade mínima ideal do rio deve 

ser de 1,90 metros para evitar a colisão ou encalhe.    

Todos os demais aspectos foram citados por apenas um dos quinze 

navegadores, como o risco da navegação noturna, que normalmente não é realizada 

no CECMA devido ao alto grau de periculosidade envolvido dado o tamanho do 

módulo logístico e as características do rio. No entanto, em determinadas partes do 

itinerário, pode ser necessária a navegação no início do período noturno até que o 

módulo logístico atinja um local seguro para atracar e realizar o pernoite.  

O planejamento dos locais de atracagem é realizado previamente, mas 

eventuais dificuldades em manobras para desvio de obstáculos ou panes mecânicas 

podem atrasar a navegação e obrigar o Comandante da embarcação a avaliar o risco 

e optar por navegar durante uma parte do período noturno ou atracar em local não 

ideal. 

Conforme explicado no item 3.1.2, o risco de atuação de piratas não é comum 

no eixo do rio Negro. No entanto, é um risco que o módulo logístico estará sujeito e 

não pode ser ignorado. 

O risco de que seja designada uma tripulação não capacitada trata-se de um 

aspecto extremamente relevante e deve ser considerado não apenas o Comandante, 

mas todos os que a compõe, como os operadores de convés, o mecânico ou o 

subcomandante, que podem ter atuação determinante no sucesso da operação. 

Este entendimento é corroborado pelo Senhor Ionelson Lima de Sousa, prático 

de navegação fluvial no rio Negro. Em entrevista (Apêndice E), ele afirmou que para 

a realização de manobras de desvio de pedras, é necessário o apoio de embarcações 

do tipo voadeira (EPG) e o soldado operador de convés precisa conduzir muito bem a 

embarcação e prestar muita atenção nos pedrais, pois é muito grande o risco de bater 

numa pedra e ser jogado para fora da voadeira. 

O senhor Ionelson foi questionado também sobre a hipótese de realização da 

viagem no trecho Manaus(AM) – São Gabriel da Cachoeira(AM) sem a contratação 

do prático de navegação fluvial, e o mesmo afirmou que existiria um risco grande de 
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acidente porque, além de conduzir bem, é preciso ter experiência e seria necessário 

fazer muitas viagens até que o navegador estivesse habilitado a conduzir sozinho 

neste trecho. 

Ao ser indagado sobre quais pontos do itinerário seriam os mais perigosos, 

destacou três locais: o entorno do porto de Camanaus (São Gabriel da Cachoeira), 

pois requer muitas manobras em um espaço muito pequeno para não bater nas 

pedras, o estirão da comunidade de São Pedro e o trecho de Tabocal do Maçarabi, 

que além das pedras, tem uma correnteza muito forte que pode fazer girar ou empurrar 

a embarcação para as pedras.  

O 2º Sgt Denis Eduardo Santos de Lima, instrutor dos Curso de Navegador 

Fluvial e dos estágios setoriais da atividade de navegação do CECMA, em entrevista 

(Apêndice F) realizada durante uma missão de transporte no rio Negro em que exercia 

a função de Comandante da embarcação, confirmou os mesmos trechos apontados 

pelo senhor Ionelson e acrescentou a localidade de Moura-AM como um dos pontos 

mais perigosos. Conforme explicado na revisão da literatura, a localidade de Moura 

somente é incluída no itinerário quando há pedido de cooperação da Comissão de 

Aeroportos da Região Amazônica (COMARA). 

Todos os trechos citados pelo Prático de navegação no rio Negro e pelo 2º Sgt 

localizam-se entre Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira e 

corroboram com o que já foi apontado no item 3.2.4 da revisão da literatura. 

Sobre a existência de pontos de apoio ao longo do itinerário, o Senhor Ionelson 

também confirmou o entendimento apresentado na revisão da literatura de que 

somente as cidades de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro podem ser consideradas 

para a compra de peças simples de manutenção de embarcação ou atendimento 

médico. Além destas cidades, existem algumas comunidades ribeirinhas, mas estas 

não possuem estrutura de apoio satisfatórias. 

O 2º Sgt Denis também apontou que somente as cidades de Barcelos-AM, 

Santa Isabel do rio Negro-AM e São Gabriel da Cachoeira servem como pontos de 

apoio, em especial em relação ao apoio médico. Esta informação é bastante relevante 

para a avaliação do grau do risco identificado como “Problemas de saúde com a 

tripulação”.  

Ao ser questionado sobre a necessidade de um enfermeiro junto à tripulação, 

afirmou que não considera necessário, pois os primeiros socorros podem ser 
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prestados pela tripulação com o kit disponibilizado na embarcação e que problemas 

mais graves exigirão de qualquer maneira o acesso a um hospital. 

O risco de queda de militar da tripulação na água se deve a alguns fatores, 

dentre os quais destacam-se: a grande quantidade de cabos de aço e cordas nas 

junções das balsas do módulo logístico, conforme Figuras 55 e 56 a seguir, das 

manobras realizadas com as embarcações EPG e eventuais dificuldades de equilíbrio 

provenientes do balanço natural da embarcação ou provocado por intempéries. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 55 – Cabos de aço e cordas 
Fonte: O autor 
  

 

FIGURA 56 – Corredor lateral do empurrador 
Fonte: O autor 
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O risco de falta de comunicação com o CECMA se deve à dificuldade de sinal 

de telefonia convencional ou rádio, já que na maior parte do itinerário só é possível 

comunicar-se por meio de telefonia satelital. Eventuais falhas na contratação desta 

modalidade de telefonia podem inviabilizar a comunicação. 

O risco de falta de peças de reposição para manutenção da embarcação tem 

grande relevância, pois na ocorrência de panes mecânicas, há grande possibilidade 

de não ser possível obter o material necessário no comércio local. Conforme abordado 

ao longo do item 3.2 da revisão da literatura, existem poucas cidades ao longo do 

itinerário de Manaus a São Gabriel da Cachoeira com comércio de peças.  

As ordens de operação para as missões logísticas do CECMA incluem a ordem 

de preparação de uma canastra com as peças de alta mortalidade. No entanto, nem 

sempre é possível conduzir todas as peças passíveis de substituição. 

Quando a peça necessária não está disponível na canastra e não é possível 

obter no comércio local, é preciso contactar o CECMA pelo Chefe da Seção de 

Operações Fluviais para envio do respectivo material de reposição. O procedimento 

pode levar 2 ou 3 dias, conforme explicou o 2º Sgt André em entrevista (Apêndice F). 

Foi apontado com um risco a hipótese de rompimento do cabo de reboque da 

embarcação do tipo EPG que é transportada à retaguarda do empurrador, conforme 

observado na Figura 57 a seguir.  

   

 

FIGURA 57 – Embarcação sendo rebocada 
Fonte: O autor 
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A EPG é empregada para manobras de desvio de pedras ou para transportar 

membros da tripulação até a margem quando não é possível atracar o módulo 

logístico. 

Concluída a fase de identificação dos riscos, foi respondida a seguinte questão 

de estudo: Quais são os principais riscos operacionais envolvidos nas missões 

logísticas executadas pelo Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia 

no eixo do rio Negro? 

A próxima etapa da elaboração de um Plano de Gerenciamento de Riscos 

segundo a Portaria nº 222-EME, de 17 de junho de 2017, é a avaliação e priorização 

dos riscos, que será apresentada no subcapítulo a seguir. 

 

4.3 AVALIAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS 
 

Neste subcapítulo, serão apresentados os resultados da avaliação e 

priorização dos riscos obtidos por meio do Questionário 2 (Apêndice G) a partir da 

quantificação dos graus de impacto e de probabilidade de cada um dos riscos 

previamente identificados no questionário 1 e nas entrevistas com especialistas. 

Responderam a esse questionário somente os militares possuidores do curso 

de navegador fluvial que possuem experiência em missões de transporte logístico no 

rio Negro no trecho entre Manaus-AM e São Gabriel da Cachoeira-AM. 

A avaliação de grau de risco, mesmo tendo sido realizada por militares com 

profundo conhecimento da atividade, apresenta divergências de opinião por tratar-se 

de uma avaliação subjetiva. Buscou-se uma aproximação do consenso com a 

reaplicação das questões em que ocorreu uma maior divergência e não foi possível 

obter uma maioria absoluta na quantificação dos avaliadores.  

O resultado da quantificação do grau de risco foi sintetizado no Quadro 9. 

 

Risco Probabilidade Impacto 

Acidentes durante a atividade de abastecimento 2 5 

Rompimento de cabos de aço durante atrelamento de balsas 3 5 

Acidente na operação de empilhadeiras e viaturas Munck 2 4 

Mau acondicionamento da carga 3 5 

Acidente no embarque de material ou carga 2 5 

  (Continua) 
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  (Conclusão) 

Risco Probabilidade Impacto 

Danos à carga 3 4 

Extravio da carga 1 5 

Erro no planejamento do itinerário 1 4 

Seleção de tripulação não qualificada 1 5 

Embarcação mal manutenida 5 5 

Acidentes durante a manutenção da embarcação 3 5 

Estado emocional de integrante da tripulação escalada 
incompatível com a natureza da missão 

2 5 

Estado de saúde de integrante da tripulação designada 
incompatível com a natureza da missão 

2 4 

Material de salvatagem em quantidade e qualidade inadequado 1 5 

QUADRO 9 - Matriz de exposição a riscos na fase de preparação 
Fonte: O autor 

 

O resultado da quantificação do grau de risco foi sintetizado no Quadro 10, a 

seguir. 

 

Risco Probabilidade Impacto 

Condições meteorológicas adversas 3 5 

Colisão com outra embarcação 3 5 

Colisão com pedras e encalhe 3 4 

Itinerário desconhecido 4 4 

Problemas com a saúde da tripulação 3 3 

Navegação noturna 
4 4 

Pane em equipamentos de auxílio à navegação 3 4 

Pane mecânica 3 4 

Atuação de piratas 1 5 

Tripulante cair na água 2 5 

Tripulação não capacitada 1 5 

Falta de comunicação com o CECMA 4 3 

Falta de peça de reposição para manutenção 3 4 

Rompimento da corda de reboque da EPG 1 5 

Regime hidrológico do rio 1 4 

QUADRO 10 - Matriz de exposição a riscos na fase de execução 
Fonte: O autor 
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De posse dos graus de probabilidade e impacto, foi elaborado o Quadro 11 

para determinar o grau de risco e assim identificarmos a priorização do risco.  

  

Riscos 
Probabilidade 

(P) (1 A 5) 

Impacto 

(I) (1 A 5) 

Nível De Risco 

P X I = ... 

Criticidade 

(Prioridade) 

Acidentes durante a 
atividade de 
abastecimento 

2 5 10 3 

Rompimento de cabos 
de aço durante 
atrelamento de balsas 

3 4 12 2 

Acidente na operação de 
empilhadeiras e viaturas 
Munck 

2 4 8 8 

Mau acondicionamento 
da carga 

3 3 9 7 

Acidente no embarque 
de material ou carga 

2 5 10 4 

Danos à carga 3 4 12 1 

Extravio da carga 1 5 5 11 

Erro no planejamento do 
itinerário 

1 4 4 14 

Seleção de tripulação 
não qualificada 

1 5 5 12 

Embarcação mal 
manutenida 

2 5 10 5 

Acidentes durante a 
manutenção da 
embarcação 

2 3 6 10 

Estado emocional de 
integrante da tripulação 
escalada incompatível 
com a natureza da 
missão 

2 5 10 6 

Estado de saúde de 
integrante da tripulação 
designada incompatível 
com a natureza da 
missão 

2 4 8 9 

Material de salvatagem 
em quantidade e 
qualidade inadequado 

1 5 5 13 

     QUADRO 11 - Matriz de Criticidade de riscos na preparação 
     Fonte: O autor 
 

 Conforme pode-se observar no Quadro 11, os riscos considerados pelos 

especialistas como os mais críticos na fase de preparação e que a eles deve ser 

atribuída a maior prioridade ao tratamento é o de danos à carga e o de rompimento 

de cabos durante a preparação do módulo logístico, seguidos pela atividade de 

abastecimento da embarcação. 
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De posse dos graus de probabilidade e impacto da fase de execução da 

missão, foi elaborado o Quadro 12 a seguir para de igual forma determinar o grau de 

risco e assim identificarmos a priorização do risco, que é uma ferramenta essencial 

para que o Comandante da Embarcação possa ter a consciência de quais são as 

atividades que devem receber uma maior atenção. 

  

Riscos 
Probabilidade 

(P) (1 A 5) 

Impacto 

(I) (1 A 5) 

Nível De 
Risco 

P X I = ... 

Criticidade 

(Prioridade) 

Condições 
meteorológicas 
adversas 

3 4 12 5 

Colisão com outra 
embarcação 

3 4 12 4 

Colisão com pedras e 
encalhe 

3 4 12 3 

Itinerário desconhecido 4 4 16 1 

Problemas com a saúde 
da tripulação 

3 3 9 11 

Navegação noturna 4 4 16 2 

Pane em equipamentos 
de auxílio à navegação 

3 4 12 6 

Pane mecânica 3 4 12 7 

Atuação de piratas 1 5 5 12 

Tripulante cair na água 2 5 10 10 

Tripulação não 
capacitada 

1 5 5 13 

Falta de comunicação 
com o CECMA 

4 3 12 8 

Falta de peça de 
reposição para 
manutenção 

3 4 12 9 

Rompimento da corda 
de reboque da EPG 

1 5 5 14 

Regime hidrológico do 
rio 

1 4 4 15 

     QUADRO 12 - Matriz de Criticidade de riscos na execução 
     Fonte: O autor 

   

O quadro de  priorização  é uma ferramenta essencial para que o Comandante 

da Embarcação possa ter a consciência de quais são as atividades que devem receber 

uma maior atenção, bem como verificar quais atividades poderão necessitar uma 

intervenção imediata em seus procedimentos. 

Conforme pode-se observar no Quadro 12, os riscos considerados pelos 

especialistas como os mais críticos na fase de execução,  devendo aos mesmos ser 
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atribuída a maior prioridade ao tratamento são o de itinerário desconhecido e o risco 

de navegação noturna. 

Segundo a Portaria nº 004, de 3 de janeiro de 2019, que aprova a Política de 

Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB10-P-01.004), 2ª Edição, 2018 em seu 

artigo 22, o Exército Brasileiro não deve se expor a riscos classificados como 

extremos, salvo exceções justificadas.  

Foi possível observar que os dois riscos de maior grau na fase de execução 

obtiveram a quantificação 16, o que os coloca na faixa de riscos extremos 

estabelecidos na Portaria nº 222-EME, de 05 de junho de 2017, que aprova a 

Metodologia da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro, conforme Figura 

58 e Quadro 13, a seguir. 

    

 

 FIGURA 58 - Matriz de classificação de exposição a risco 
 Fonte: Brasil (2017a, p.19) 

  

TIPO ÁREA PONTUAÇÃO PROVIDÊNCIAS 

EXTREMO vermelha 15 a 25 ação imediata 

ALTO laranja 8 a 12 ação média e no curto prazo 

MÉDIO amarela 3 a 6 monitoramento e gestão 

BAIXO verde 1 a 2 risco controlável 

QUADRO 13 - Pontuação por classificação de risco 
Fonte: Brasil (2017a, p.19) 
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Portanto, o risco referente ao itinerário desconhecido e o risco de navegação 

noturna deverão ter como providência adotada uma ação imediata para mitigação dos 

mesmos, enquanto os demais exigirão ações no médio e curto prazo ou o simples 

monitoramento.  

Finalmente, a classificação do nível de risco foi sintetizada nos Quadros 14 e 

15, de forma a ordenar os riscos em ordem de prioridade e atribuir códigos, conforme 

estabelecido na Metodologia da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro: 

 

QUADRO 14 – Classificação do nível do risco na fase de preparação 
Fonte: O autor 

 

Criticidade 
(O Prio) 

Código 
do 

Risco 
Riscos 

Valor do 
Risco 

Classificação 
do Nível de 

Risco 

1º R1 Danos à carga 12 ALTO 

2º R2 
Rompimento de cabos de aço durante 

atrelamento de balsas 12 ALTO 

3º R3 
Acidentes durante a atividade de 

abastecimento 
10 ALTO 

4º R4 
Acidente no embarque de material ou 

carga 
10 ALTO 

5º R5 Embarcação mal manutenida 10 ALTO 

6º R6 
Estado emocional de integrante da 

tripulação escalada incompatível com a 
natureza da missão 

10 ALTO 

7º R7 Mau acondicionamento da carga 9 ALTO 

8º R8 
Acidente na operação de empilhadeiras e 

viaturas Munck 
8 ALTO 

9º R9 

Estado de saúde de integrante da 
tripulação designada incompatível com a 

natureza da missão 
8 ALTO 

10º R10 
Acidentes durante a manutenção da 

embarcação 
6 MÉDIO 

11º R11 Extravio da carga 5 MÉDIO 

12º R12 Seleção de tripulação não qualificada 5 MÉDIO 

13º R13 
Material de salvatagem em quantidade e 

qualidade inadequada 5 MÉDIO 

14º R14 Erro no planejamento do itinerário 4 MÉDIO 
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      QUADRO 15 – Classificação do nível do risco na fase de execução 
      Fonte: O autor 
  

Segundo o artigo 45 da Portaria nº 222-EME, de 05 de junho de 2017, o 

Comandante, Chefe ou Diretor deve decidir sobre a admissão de riscos na área de 

Criticidade 
(O Prio) 

Código 
do Risco 

Riscos 
Valor do 

Risco 
Classificação do Nível 

de Risco 

1º R1 
Itinerário 

desconhecido 
16 EXTREMO 

2º R2 
Navegação 

noturna 
16 EXTREMO 

3º R3 
Colisão com 

pedras e encalhe 
12 ALTO 

4º R4 
Colisão com 

outra 
embarcação 

12 ALTO 

5º R5 
Condições 

meteorológicas 
adversas 

12 ALTO 

6º R6 

Pane em 
equipamentos de 

auxílio à 
navegação 

12 ALTO 

7º R7 Pane mecânica 12 ALTO 

8º R8 
Falta de 

comunicação 
com o CECMA 

12 ALTO 

9º R9 
Falta de peça de 
reposição para 
manutenção 

12 ALTO 

10º R10 
Tripulante cair na 

água 
10 ALTO 

11º R11 
Problemas com a 

saúde da 
tripulação 

9 
ALTO 

12º R12 
Atuação de 

piratas 
5 MÉDIO 

13º R13 
Tripulação não 

capacitada 5 MÉDIO 

14º R14 

Rompimento da 
corda de 

reboque da EPG 
5 MÉDIO 

15º R15 
Regime 

hidrológico do rio 4 MÉDIO 
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risco alto (8 a 12 pontos), enquanto os riscos extremos não são aceitos, exceto se 

autorizado pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles do Exército. 

O grande número de riscos classificados na faixa de risco “alto” demonstra a 

complexidade das missões de transporte logístico no rio Negro e chama atenção para 

a capacidade técnica e profissional que devem ser exigidas de todos os militares 

envolvidos na atividade para o gerenciamento adequado desses riscos. 

 

4.4  TRATAMENTO DOS RISCOS 
 

Neste subcapítulo, serão apresentados os resultados referentes ao tratamento 

dos riscos previamente identificados e quantificados, que foram obtidos por meio do 

Questionário 2 (Apêndice G), a partir da identificação da causa e da consequência 

potencial de cada um dos riscos e da proposição de medidas mitigadoras. 

Os Quadros 16 e 17 demonstram a causa e a consequência potencial para 

cada um dos riscos identificados.  

   

O 
Prio 

Código do 
risco 

Riscos Causas Potenciais 
Consequências 

potenciais 

1º R1 Danos à carga 

- Material mal 

acondicionado; 

- Equipamento de 

transbordo danificado ou 

mal manutenido 

- Descongelamento de 

carga frigorificada;e 
-Vazamento de combustível. 

- Perda da carga, 

principalmente a carga 

que necessita de 

refrigeração; 

- Perda de Combustível;e 

- Dano a Viaturas ou 

outros equipamentos 

transportados. 
 

2º R2 

Rompimento de 
cabos de aço 

durante 
atrelamento de 

balsas 
 

- Cabo desgastado; 

- Emendas malfeitas;  

- Cabos com bitolas 

menores que necessário, 

ou seja, ponto de ruptura 

inadequado para a carga 

ou tração que vai receber;  

- Falta de Experiência do 

operador na atividade. 
 

- Desatrelamento da balsa 

em movimento ou 

rompimento do cabo 

enquanto é manuseado; 

- Perda de equipamento e 

material; e 

- Lesão do operador. 
 

                                                   (Continua) 
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                                                                                                                                           (Continua) 

                                                                                                                                                (Continua) 
 
  

O 
Prio 

Código 
do risco 

Riscos Causas Potenciais 
Consequências 

potenciais 

3º R3 
Acidentes durante 

a atividade de 
abastecimento 

- Inexistência de um posto 

de combustível no porto;  

- Abastecimento em horário 

com alta temperatura; 

- Falta de preparo do 

operador do abastecimento;  

- Vazamento de combustível; 

e 

- Improvisação de 

equipamento com uso de 

material não específico para 

atividade. 

- Incêndio seguido de 

explosão com perda de 

vidas humanas e material. 
 

4º E4 
Acidente no 

embarque de 
material ou carga 

- Utilização de material 

inadequado e pessoal 

despreparado; 

- Falta de Atenção; 

- Confundir agilidade com 

pressa; 

-Não Utilização de EPI;  

- Piso deslizante;  

- Embarque noturno sem a 

devida iluminação; e 

- Posição inadequada da 

embarcação para a 

realização de embarque de 

material.  

 

- Ferimento e perda de 

vida humana; 

- Perda de carga; e 
- Atraso no início da 
missão. 

5º R5 
Embarcação mal 

manutenida 
 

- Falta de manutenção na 

embarcação; 

- Prazos curtos ; 

- Embarcação com 

problemas Elétricos;  

- Embarcação com falha no 

sistema de propulsão;  

- Manutenção mal feita ( 

Pessoal não qualificado)  

- Combustível contaminado; 

- Acomodações Insalubre. 

- Não cumprimento de 

prazo;  

- Compromete toda a 

carga perecível;  

- Consumo elevado de 

suprimentos;  

- Baixa o moral da 

tripulação; e  

- Desmotivação para a 

atividade de navegação. 
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(Continua) 

O 
Prio 

Código 
do Risco 

Risco Causas Potenciais 
Consequências 

potenciais 

6º R6 

Estado emocional 
de integrante da 

tripulação 
escalada 

incompatível com 
a natureza da 

missão 

- Por ser uma missão de 

escala, muitas vezes nem 

todos são voluntários; 

- Desestruturação da família;  

- Bulling;  

- Desavenças na tripulação;  

- Dívidas financeiras; e 
- Casos de relacionamento 
mal resolvidos. 

- Possibilidade de 
envolvimento em 
confusão nas paradas 
das localidades.  
 
- Suicídio. 

7º R7 
Mau 

acondicionamento 
da carga 

- Tripulação inexperiente;  

- Falta de fiscalização do 

comandante; 

- Quantidade de carga 

excessiva  

- Balsas em condições 

precárias ou improvisadas; 

- A má distribuição de peso;  

- A má distribuição dos tipos 

de embalagem ex: Caixas, 

ensacados, frigorificado, etc.;  

- Ancoragem das Vrt na 

parte aberta da balsa;  

 - A não utilização de paletes 

para receber a carga; e 

- A falta de ancoragem para 

material em balsa aberta. 

-  Má distribuição 

compromete a 

flutuabilidade; 

- Perda da carga;  

 - Perda de tempo por 

ocasião do desembarque;  

- Prejudicar o 

desempenho da 

embarcação; e 

 - Ocasionar acidente 

com a tripulação. 
 

8º R8 

Acidente na 
operação de 

empilhadeiras e 
viaturas Munck 

- Falta de atenção do 

operador; 

- Falta de 

habilitação/habilidade para 

operação do equipamento;   

-Carga maior que o máximo 

suportado por cada 

equipamento;  

- Escolha do local 

inadequado para a operação 

do Equipamento;  

- Confundir destreza com 

pressa; e  

- Falta de coordenação entre 
a tripulação e operador do 
equipamento de força 

- Perda do Equipamento 

e material;  

- Acidente envolvendo 

pessoal com ferimentos 

grave;e  

- Afastamento da Balsa 

da posição de embarque. 
 

(Continua) 
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(Continua) 

O Prio 
Código do 

Risco 
Risco Causas Potenciais 

Consequências 

potenciais 

9º R9 

Estado de saúde 
de integrante da 

tripulação 
designada 

incompatível com 
a natureza da 

missão 
 

- Tripulante embarca doente 

sem saber ou contrai doença 

na missão ou esconde 

doença; 

- Falta de Higiene;  

- Doenças pré existentes; 

 - Má alimentação;  

- Auto medicação; e  

- Acidente 

 

- Transmissão da 

doença aos tripulantes 

- Atraso na missão; e 

- Efeito psicológico 

indesejado na 

tripulação. 
 

10º R10 
Acidentes durante 
a manutenção da 

embarcação 

- Peças inadequadas ou mal 

aplicadas; 

- Pessoal despreparado; 

- Prazos curtos para 

realização e saída da 

missão; 

- Queda de uma área mais 

elevada;  

- Falta de EPI;  

 - Escorregar na estrutura da 

embarcação;  e 
- Sistema de ancoragem ou 
amarrações mal feitas. 

- Perda de material e 

ferimento em pessoal; 

- Ferimento; 

- Esmagamento de 

membro por um objeto 

pesado;  

- Queimadura por 

objetos quente ;  

- Choque elétrico; e 

- Torção de membros; 
 

11º R11 Extravio da carga 

- Falta de atenção do 

gerente de carga ou carga 

mal acondicionada; 

- Carga que cai da balsa em 

encalhamentos; 

- Furto ou roubo;e  

- Falta de controle por 

ocasião do embarque ou 

desembarque; 
 

- Ação Disciplinar; 

- Dano ao erário; e 

- Prejuízo a quem 

necessita do material. 

  
 

(Continua) 
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(Conclusão) 

O Prio 
Código do 

Risco 
Risco Causas Potenciais 

Consequências 

potenciais 

12º R12 

Seleção de 
tripulação não 

qualificada 
 

-Seleção da tripulação por 

militar inexperiente; 

- Ausência de pessoal mais 

qualificado;  

- Grande número de 

atividades com pouco efetivo 

qualificado; e 

- Falta de adestramento ou 

atualização; 
 

- Dificultar no embarque; 

 - Dificuldade na 

preparação da 

embarcação; 

 - Possibilidade de perda 

de material e pessoal por 

erro humano; e  

- Não cumprimento da 

missão. 
 

13º R13 

Material de 
salvatagem em 
quantidade e 

qualidade 
inadequada 

 

- Falta de equipamento;  

- Equipamento inadequado; 

e 

 - equipamentos fora da 

validade. 
 

- Aumentodo risco a 

atividade em geral; e 

- Perda de vidas 

Humanas. 
 

14º R14 
Erro no 

planejamento do 
itinerário 

- Falta de experiência no rio 

a ser navegado;  

- Não buscar informações 

sobre o rio navegado;  

- Não utilizar todos os meios 

tecnológicos de forma 

correta; e 

- Deixar de utilizar o Guia ou 

prático quando disponivel; 
 

- Embarcação poderá 

ficar sem combustível;  

- Colocar o módulo em 

risco de encalhar; 

- Colocar em risco a 

embarcação e carga ao 

bater numa região de 

pedra; e 

- Aumentar o tempo de 

viagem e consumo de 

combustível; 
 

QUADRO 16 – Causas e Consequências potenciais dos riscos na fase de preparação 
Fonte: O autor 
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O Prio 
Código do 

risco 
Riscos Causas Potenciais 

Consequências 
potenciais 

1º R1 
Itinerário 

desconhecido 

- Falta de carta de 

navegação da área e 

prático; 

- Novos pontos de 

embarque e desembarque 

de material; 

- Alteração da rota por 

imposição da missão; e 

- Falta de Informação. 

- Perda da embarcação, 

carga e danos na 

tripulação; 

- Atraso no 

deslocamento;  

- Possibilidade de 

encalhar; e 

- Possibilidade de bater 

num pedral. 

2º R2 Navegação noturna 

- Falta de conhecimento do 

itinerário; 

- Quando a missão 

impuser;  

- Quando o risco de perder 

o frigorificado for real; e 

- Problemas de saúde e a 

necessidade de apoio 

médico. 

- Colisão; e 

- Encalhe. 
 

3º R3 
Colisão com pedras e 

encalhe 

- Falta de conhecimento do 

itinerário; 

- Pane no equipamento d e 

auxílio à navegação; 

- Falta de um prático; e 

- Baixa Visibilidade. 

- Encalhe;  

- Perfuração no casco;  

- Atraso no cronograma; 

e 

- Perda da carga 

perecível. 

4º R4 
Colisão com outra 

embarcação 

- Falta de conhecimento 

das normas de navegação; 

- Equipamentos de alerta 

de navegação inadequados 

ou mal manutenidos; 

- Falta de atenção da 

tripulação; 

- Baixa visibilidade; 

- Falha no sistema de 

iluminação; 

- Falha no sistema de 

propulsarão ocasionando a 

embarcação a deriva;  

- Falha na manobra;  

- Falha no sistema de 

comunicações. 

- Danos materiais;  

- Naufrágio com perda 

total da carga e 

embarcação; e 

- Ferimentos graves e 

fatais 
 

(Continua) 
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(Continua) 

O Prio 
Código do 

Risco 
Risco Causas Potenciais 

Consequências 

potenciais 

5º R5 
Condições 

meteorológicas 
adversas 

- Chuvas Torrenciais;  

- Ventos superiores ao 

normal; e 

- Nevoeiros. 
 

- Diminuir a visibilidade;  

- Perda de controle da 

embarcação; 

- Interferência no 

sistema de 

comunicações e 

navegação; e 
- Se ancorada a 
embarcação poder 
soltar-se. 

6º R6 

Pane em 
equipamentos de 

auxílio à navegação 
 

- Falta de manutenção no 

material; 

- Pane Elétrica;  

- Pane no sistema 

operacional;  

- Problema no sistema de 

antena; e  

- Mal tempo. 
 

- Dificuldade de 

navegar;  

- Possibilidade de 

encalhar;  

- Atraso no 

deslocamento; e  

 - Erro de itinerário. 
 

7º R7 Pane mecânica 

- Falta de manutenção; 

- Quebra no motor 

propulsor;  

- Quebra no reversor;  

- Quebra no sistema de 

arrefecimento;  

- Quebra de Hélice; e  
- Pane elétrica. 

- Atraso na Viagem; e  

- Embarcação a Deriva. 
 

8º R8 
Falta de comunicação 

com o CECMA 

- Falta de equipamento 
rádio ou comunicação via 
satélite. 

- Perda de contato com 
o CECMA para relatar 
os fatos e solicitar 
apoio. 

9º R9 
Falta de peça de 
reposição para 
manutenção 

-O tripulante responsável 

(mecânico) não seguiu as 

normas para embarque de 

peças; e 
- Quebra de peça de baixa 
mortalidade. 

- Atraso ou interrupção 
da missão. 

(Continua) 
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 (Conclusão) 

QUADRO 17 – Causas e Consequências Potenciais na fase de execução 
Fonte: O autor 
  

Pode-se observar pelas causas potenciais indicadas pelos navegadores que 

muitos riscos podem ser evitados com a simples padronização e conscientização de 

procedimentos por parte dos operadores. Como exemplo, pode-se citar o risco de 

danos à carga a ser causado por um mal acondicionamento do material. Esse risco 

pode ser evitado com uma correta execução do operador e fiscalização do 

responsável.  

Outros exemplos poderão ser verificados, a seguir, na apresentação dos 

resultados referente às medidas de mitigação propostas.  

10º R10 Tripulante cair na água 

- Tripulante andar sozinho 

pela embarcação, 

principalmente a noite; 

- Grande número de 

obstáculos na embarcação; 

e 
- mal estar do tripulante 

- Perda da vida do 
tripulante. 

11º R11 
Problemas com a 

saúde da tripulação 

- Alimentos e água potável 

mal acondicionados; 

- Falta de experiência em 

navegar; e 
- tripulante embarcou 
doente. 

- Falta de tratamento 
adequado 
ao tripulante; e 
 
 - Atraso na missão.  
 

12º R12 Atuação de piratas - Velocidade lenta 
-  Tripulação desatenta. 

-Perda da embarcação, 
carga ou/e vidas 
humanas. 

13º R13 
Tripulação não 

capacitada 
 

- Erro na escala. 

- Missão não ser 
executada e 
potencialização de 
todos os riscos. 

14º R14 
Rompimento da corda 
de reboque da EPG 

- Corda com falhas ou mal 
amarrada. 

- Perda da EPG junto 

com o motor  
- Impossibilidade de uso 
do recurso para 
manobra da 
embarcação e 
reconhecimento da 
área. 

15º R15 
Regime hidrológico do 

rio 

- Falta de profundidade 

para navegar; e 

- Prazos estabelecidos sem 

a verificação do calendário 

hidrológico. 
 

- Atraso ou interrupção 

na navegação; e 

- Não cumprimento ou 

comprometimento da 

missão. 
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As propostas para mitigação dos riscos obtidas também por meio do 

Questionário 2 (Apêndice G) foram sintetizadas nos Quadros 18 e 19, dispostos a 

seguir. 

  

O Prio 
Código do 

risco 
Riscos Proposta de mitigação 

1º R1 Danos à carga 

- Correta ancoragem da carga;  

- Correto acondicionamento 

das cargas;  

- Verificação dos recipientes 

de combustível; 

 - Verificação do perfeito 

funcionamento das câmaras 

frigoríficas;  

- Verificar se o sistema elétrico 

está funcionando 

perfeitamente;e 

 - Pessoal habilitado na 

tripulação para sanar panes no 

grupo gerador. 

2º R2 

Rompimento de 
cabos de aço 

durante 
atrelamento de 

balsas 
 

- Inspeção dos cabos;  

- Verificação da validade dos 

cabos e braçadeiras;  

- Correta escolha do cabo a 

ser utilizado;  

- Correta utilização de EPI; 

 - Correta execução da 

emenda dos cabos; e  

- Conhecimento do Protocolo 

de atendimento por ocasião de 

acidente. 

                                   (Continua) 
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                                  (Continua) 

O Prio 
Código do 

Risco 
Risco Proposta de mitigação 

3º R3 
Acidentes durante 

a atividade de 
abastecimento 

- Treinamento de Pessoal no 

padrão do abastecedor de 

aeronave;  

- Estabelecer Normas e 

Procedimentos para a 

realização do abastecimento;  

- Equipamento/ vestimenta 

adequado para realização da 

atividade;  

- Procedimentos protocolares 

em caso de acidente;  

- Procedimento por ocasião de 

vítimas com queimaduras de 

alto grau; e 

- Procedimento para 

evacuação de vítimas com alto 

risco de morte. 

4º E4 
Acidente no 

embarque de 
material ou carga 

- Utilização de EPI, como 

calçados apropriados para 

pisar em piso escorregadio; - 

Estudo do local para 

realização do embarque;  

- Observar se o convés não 

encontra-se com óleo no piso 

pra evitar escorregão; - 

Tripulação verificar a correta 

amarração da embarcação; e 

- Evitar embarcar material no 

período noturno. 

5º R5 
Embarcação mal 

manutenida 
 

- Um maior empenho dos 

responsáveis pela manutenção 

não só quem executa mas 

principalmente quem tem a 

obrigação de fiscalizar e testar 

o equipamento manutenido; 

- Realizar testes antes da 

viagem;  

- Conhecimento da 

embarcação peo responsável; 

- Designar para cada 

tripulação uma Embarcação. 

                                                                                                           (Continua) 
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                                                                                                                    (Continua) 

O Prio 
Código do 

Risco 
Risco Proposta de mitigação 

6º R6 

Estado emocional 
de integrante da 

tripulação escalada 
incompatível com a 
natureza da missão 

- Avaliação psicológica com 

integrantes da tripulação; 

- Escalar apenas voluntários 

quando possível; 

- Conhecer bem seus homens;  

- Observar o comportamento; 

- Evitar escalar para a missão 

no momento da crise; e 

- Reunir a tripulação para 

conversar;  

7º R7 
Mau 

acondicionamento 
da carga 

- Treinamento constante com 

a tripulação; 

- Atuação direta do 

Comandante da embarcação 

na hora do acondicionamento 

da carga; 

- Conscientização da 

quantidade ideal a ser 

transportada; 

- Fiscalizar e orientar o 

embarque do material;  

- Fiscalizar todas as 

ancoragens;  

- Fiscalizar o material utilizado 

na ancoragem;  

- Observar a capacidade 

máxima da embarcação; e  

- Utilizar corretamente o 

sistema de lastro. 

8º R8 

Acidente na 
operação de 

empilhadeiras e 
viaturas Munck 

- Utilizar pessoal habilitado e 

experiente na operação do 

equipamento;  

 - Verificação da carga quanto 

ao peso e tamanho compatível 

com equipamento; e 

- Coordenar com a tripulação a 

posição da embarcação e 

correta ancoragem da mesma. 
- Verificação prévia do acesso 
ao porto. 

                                                                                                       (Continua) 
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                                                                                                            (Continua) 

O Prio 
Código do 

Risco 
Risco Proposta de mitigação 

9º R9 

Estado de saúde 
de integrante da 

tripulação 
designada 

incompatível com a 
natureza da missão 

 

- Inspeção de Saúde antes da 

missão para evitar embarque 

de tripulante incapacitado;  

- Cheque no cartão de vacina;  

- Cheque dos Equipamento de 

1º socorros;  

- Medicação adequada na 

embarcação;  

 -Membros da tripulação com 

noção APH; e 
- Ações profiláticas. 

10º R10 
Acidentes durante 
a manutenção da 

embarcação 

- Utilização de EPI;  

- Cobrar fiscalização na 

segurança das atividades; e 
- Conscientizar dos cuidados 
com o manuseio de 
equipamentos que podem 
causar acidentes. 

11º R11 Extravio da carga 

- Verificação periódica do 

gerente da carga; 

- Aumentar a segurança no 

caso de carga sensível ; 

- sistema de lacres;  

- Conferência da RT            

(Requisição de Transporte) 

com a carga; e 

- Atenção especial com 

combustível. 

12º R12 

Seleção de 
tripulação não 

qualificada 
 

- Formação e aperfeiçoamento  

constante de pessoal;  

- Verificação dos relatórios de 

viagens passadas; 

- Aumentar o efetivo de 

pessoal qualificado; e  

- Política de valorização ao 

navegador/ tripulante;  

                                                                                                       (Continua) 
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                                                                                                           (Conclusão) 

O Prio 
Código do 

Risco 
Risco Proposta de mitigação 

13º R13 

Material de 
salvatagem em 
quantidade e 

qualidade 
inadequada 

 

- Fiscalização, manutenção e 

reposição do material de 

salvatagem; e 
- Constante verificação da 
quantidade e qualidade do 
equipamento. 

14º R14 
Erro no 

planejamento do 
itinerário 

- Revisar constantemente o 

planejamento do itinerário e 

não confiar apenas na 

navegação de GPS; 

- Conduzir cartas de 

navegação da calha do rio  e 

consultar prático; 

- Treinamento da tripulação;  

- Preparar e estudar a rota 

com mais de um navegador;  

- Buscar informações sobre o 

trecho; e  
- Verificação do correto 
funcionamento de todo o 
sistema de Navegação. 

              QUADRO 18 – Matriz de tratamento de risco na fase de preparação 
              Fonte: O autor 
  

O Prio 
Código do 

risco 
Riscos Propostas de mitigação 

1º R1 
Itinerário 

desconhecido 

- Reconhecimento da área 

antes de navegar; 

- Contratar um prático da 

área;  

-Redução da velocidade;  

- Utilização do sistema de 

navegação;  

- Utilizar embarcação de 

pequeno porte para o 

reconhecimento de 

passagem; e 

- Evitar navegar com baixa 

visibilidade. 

                                                                                                              (Continua) 
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                                                                                                                     (Continua) 

O Prio 
Código do 

risco 
Riscos Propostas de mitigação 

2º R2 Navegação noturna 

- Não navegar à noite; 

 - Navegar somente  se for 
imposto pela missão; e 

 - Se for navegar tem que 
ter conhecimento da área, 
estar com carta atualizada 

e equipamento de 
navegação e luzes em 
pleno funcionamento. 

3º R3 
Colisão com pedras e 

encalhe 

- Planejamento da Rota;  

- Utilizar meios de 
reconhecer o canal com 

embarcação menor;  

- Correta utilização do 
sistema de navegação; 

- Utilização de Pratico; e  

- Evitar navegar a noite ou 
com baixa visibilidade 

4º E4 
Colisão com outra 

embarcação 

- Cumprimento das normas 
de navegação; 

 

- Evitar a navegação 
noturna; e 

 

- Constante conferência de 
todos os sistemas. 

5º R5 

Condições 

meteorológicas 

adversas 

- Verificar previsão do 
tempo durante a missão;  

-Treinamento da tripulação 
para essa situação; 

- Encontrar um ponto 
seguro e atracar;  

- Redução da velocidade;  

- Cheque das amarras 
quando estiver atracado; e  

- Evitar aproximação  de 
embarcações. 

                                                                                                                     (Continua) 
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                                                                                                                      (Continua) 

O Prio 
Código do 

Risco 
Riscos Propostas de mitigação 

6º R6 

Pane em 
equipamentos de 

auxílio à navegação 
 

- Tripulante habilitado para 

manutenção.  

- Equipamento 

sobressalente. 

- Ter sempre um GPS 

portátil.  

- Estar sempre com a carta 

náutica atualizada; e  

- Utilização de um prático 

ou guia. 
 

7º R7 Pane mecânica 

- Utilização da Equipe de 

Mecânicos;  

- Pedir auxilio a outras 

embarcações ;  

- Atracar em um lugar 

seguro e aguardar; e 
- Se possível navegar até a 
cidade ou localidade mais 
próxima e aguardar. 

8º R8 
Falta de comunicação 

com o CECMA 
 

- Verificar disponibilidade e 
qualidade da telefonia via 
satélite. 

9º R9 
Falta de peça de 
reposição para 
manutenção 

- O mecânico seguir as 

normas previstas; e  
- Comandante fiscalizar. 

10º R10 Tripulante cair na água 

- Tripulante não andar 

sozinho pela embarcação, 

sempre em dupla. 
- Conscientizar tripulantes 
para que andem sempre 
atentos 

                                                                                                              (Continua) 
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                                                                                                                                   (Conclusão) 

O Prio 
Código do 

Risco 
Riscos Propostas de mitigação 

11º R11 
Problemas com a 

saúde da tripulação 

- Exame de saúde antes de 

embarcar; 

- Observar a segurança 

alimentar; 

- Procurar apoio médico 

nos locais indicados na 

ordem de operações 

(conferir); e 
- Utilização correta dos 
medicamentos 
disponibilizados na 
embarcação com adequada 
posologia. 

12º R12 Atuação de piratas 
- Tripulação equipada, 
armada e treinada para 
esta situação. 

13º R13 
Tripulação não 

capacitada 

- Substituição da tripulação 

antes do início e em casos 

de necessidade, durante a 

missão. 
- Atenção especial ao 
tripulante pouco experiente 

14º R14 
Rompimento da corda 
de reboque da EPG 

- Constante atenção na 

EPG; e 
- Verificar o cabo utilizado e 
testar a amarração. 

15º R15 
Regime hidrológico do 

rio 

- Não navegar se não 
houver profundidade 
adequada no rio. 

 

          QUADRO 19 – Matriz de tratamento de risco na fase de execução 
          Fonte: O autor 
   

Podemos verificar que existem medidas mitigadoras propostas simples que 

podem ser impostas pelo treinamento e conscientização dos operadores envolvidos, 

como o cumprimento de normas estabelecidas à tripulação, mas temos outras 

medidas mais complexas, como a decisão do Comandante da Embarcação sobre a 

realização ou não da navegação noturna que exige do Comandante uma atitude 

conveniente e oportuna para obtenção de um resultado mais seguro. 

Todas as medidas, no entanto, exigem uma preparação prévia para que os 

procedimentos adotados nas missões de transporte logístico não sejam fruto do 

empirismo, mas sim de estudo detalhado que dê suporte à escolha dos procedimentos 

mais acertados em prol de uma navegação mais segura, eficiente e eficaz. 
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Portanto, o trabalho de elaboração de um plano de gerenciamento de riscos 

com a identificação, avaliação, priorização e tratamento dos riscos busca oferecer aos 

militares envolvidos nas missões de transporte logístico no rio Negro, em especial, ao 

Comandante da embarcação, um subsídio para sua tomada de decisão e um roteiro 

para balizar os procedimentos que exigem maior atenção no âmbito desta atividade 

extremamente complexa. 

Dessa forma, foi respondida a questão de estudo: Qual é o grau de 

probabilidade e impacto, e quais são as medidas que devem ser adotadas com o 

intuito de mitigar os riscos identificados? 
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5 CONCLUSÃO 
  

O presente estudo teve por finalidade propor uma sistemática de 

gerenciamento de riscos a ser adotada pelo Centro de Embarcações do Comando 

Militar da Amazônia específica para as missões de transporte logístico fluvial no rio 

Negro. 

Neste sentido, o problema motivador da pesquisa foi: “Qual sistemática de 

gerenciamento de riscos pode ser implantada nas missões logísticas de transporte 

fluvial do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia no eixo do Rio 

Negro?”. 

Com o intuito de responder ao problema em estudo, foram propostas doze 

questões de estudo norteadas pelo objetivo geral de “propor um efetivo sistema de 

gerenciamento de riscos nas missões logísticas de transporte fluvial do CECMA no 

eixo do Rio Negro, de forma a contribuir com a obtenção de uma logística de 

transporte fluvial mais segura, eficiente e eficaz”. 

Desta forma, buscou-se por meio das pesquisas documental e bibliográfica 

desenvolvidas um melhor entendimento a respeito do tema em análise, com a reunião 

de uma base teórica que pudesse contribuir com os resultados esperados.  

As questões de estudo a), b), c) , g) e k) foram respondidas integralmente na 

revisão da literatura. Todas as demais foram respondidas a partir da integração das 

pesquisas documental e bibliográfica com os seguintes instrumentos de coleta de 

dados: 

- Observação participante como integrante da tripulação durante parte da 

missão de transporte logístico do CECMA no trecho Manaus (AM) – São Gabriel da 

Cachoeira (AM) executada em novembro de 2018. 

- Questionário nº 1 (Apêndice A): endereçado, conforme critérios estabelecidos 

no Capítulo 2, a militares do CECMA possuidores do curso de Navegador Fluvial, 

possibilitando a obtenção de um diagnóstico do gerenciamento de riscos nas missões 

de transporte do CECMA e a identificação dos riscos inerentes à atividade. 

- Questionário nº 2 (Apêndice G): endereçado, conforme critérios estabelecidos 

no Capítulo 2, a militares do CECMA possuidores do curso de Navegação Fluvial e 

com experiência nas missões de transporte no rio Negro, permitindo obter uma visão 

mais especializada da análise dos riscos previamente identificados por meio da 



131 
 

  

indicação das causas e consequências potenciais dos riscos e das possíveis medidas 

mitigadoras. 

- Entrevista com o Coronel Luis Henrique Custódio de Almeida (Apêndice B), 

Comandante do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia nos anos 

de 2017 e 2018, acerca do gerenciamento de riscos no CECMA e das missões de 

transporte no rio Negro. 

- Entrevista com o Capitão Marlos Mantovani Silva (Apêndice C), Chefe da 

Seção de Operações Fluviais do CECMA no ano de 2018, possibilitando uma visão 

mais ampla sobre os riscos nas missões de transporte no rio Negro. 

- Entrevista com o 2º Sgt André Vinicius de Paula e Paula (Apêndice D), Adjunto 

do Pelotão Logístico no ano de 2018, possibilitando uma visão específica de um 

Comandante de embarcação com experiência em missões de transporte no rio Negro. 

- Entrevista com o senhor Ionelson Lima de Sousa (Apêndice E), Prático de 

navegação fluvial, proporcionando a obtenção de conhecimentos práticos de 

navegação de um profissional com mais de 20 anos de experiência na navegação no 

rio Negro. 

- Entrevista com o 2º Sgt Denis Eduardo Santos de Lima (Apêndice F), instrutor 

do curso de navegação fluvial e Comandante de embarcação de missão de transporte 

no rio Negro para obtenção de informações complementares sobre as missões de 

transporte. 

Desta feita, os resultados obtidos por meio dos instrumentos de coleta de dados 

foram sintetizados e confrontados, no Capítulo 4, com toda a base teórica da pesquisa, 

o que possibilitou a tabulação dos dados referentes à identificação, análise e 

tratamento dos riscos para a formulação da proposta do plano de gerenciamento de 

riscos nas missões de transporte logístico no rio Negro. 

Ao término da apresentação dos resultados, verificou-se por meio das 

considerações desenvolvidas ao longo do Capítulo 4 que, embora o CECMA possua 

um plano de gerenciamento de riscos, o mesmo trata os riscos nas atividades de 

navegação de forma genérica e que uma sistemática específica para as missões de 

transporte fluvial no rio Negro se faz necessária e tem potencial para tornar a logística 

de transporte no referido rio mais segura, eficiente e eficaz. 

Com o intuito de formular um plano de gerenciamento de riscos efetivo, buscou-

se um modelo ideal a ser aplicado às missões de transporte logístico fluvial no rio 

Negro. 
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 A partir das metodologias de gerenciamento de riscos apresentadas na revisão 

da literatura, verificou-se que o plano a ser proposto deveria ter como base para  

confecção de documentos representativos da identificação, análise e tratamento dos 

riscos, os modelos propostos pela  Portaria nº 222-EME, de 05 de junho de 2017, de 

forma a estar alinhado à Política e metodologia da gestão de risco do Exército 

Brasileiro. 

Foram realizadas algumas adaptações influenciadas pela NI/CAvEx 

8003/2016, com o intuito de chegar a um modelo de plano que permitisse uma 

visualização clara e objetiva das ações a serem realizadas pelo Comandante da 

embarcação para redução dos riscos inerentes às missões de transporte no rio Negro. 

Dessa forma, chegou-se à proposta do Plano de Gerenciamento de riscos 

apresentada no Apêndice H, atingindo assim o objetivo geral desta pesquisa. 

A metodologia de trabalho adotada mostrou-se suficiente para a consecução 

dos propósitos e a bibliografia selecionada correspondeu às expectativas para a 

construção de um conhecimento que está em evolução no âmbito do Exército 

Brasileiro a partir da normatização recente da política e diretrizes para a gestão de 

riscos na Força Terrestre. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados pelo Exército Brasileiro na 

disseminação da metodologia adotada para obtenção do plano de gerenciamento de 

riscos, já que o mesmo método pode ser aplicado no próprio CECMA, nas missões de 

transporte em outros eixos de navegação, como o rio Solimões e o rio Madeira, e 

também em outras Organizações Militares que realizam transporte por meio fluvial. 

Ao decorrer deste estudo, foram verificados assuntos correlatos que deixaram 

de ser investigados por não fazerem parte dos objetivos da pesquisa, mas que 

demonstraram possuir bastante relevância.  

Sugere-se portanto a investigação das seguintes temáticas: a importância de 

profissionais de saúde comporem a tripulação nas missões de apoio logístico de 

grande distância e com escassez de pontos de apoio, os problemas causados pela 

precariedade da manutenção nas embarcações de transporte logístico fluvial e sua 

influência na segurança do pessoal e do suprimento e a avaliação do atual Curso de 

navegadores fluviais do CECMA e as possíveis melhorias a serem introduzidas. 

Nessa mesma linha, ao considerar que este trabalho teve por objetivo propor 

um plano ainda a ser implementado, sugere-se que em uma fase mais avançada 

sejam realizados estudos sobre a verificação da influência do gerenciamento de riscos 
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na melhoria da eficiência, eficácia e efetividade no cumprimento das missões de 

transporte logístico fluvial. 
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APÊNDICE "A" – QUESTIONÁRIO I 

 

Este questionário tem por finalidade obter dados para a Dissertação de 

Mestrado do Cap Int Eder Chevitarese Geraidine de Oliveira, da EsAO.  

O trabalho versa sobre o tema: “Gestão de riscos em missões de transporte 

logístico fluvial,  no eixo do Rio Negro: uma proposta”.  

Inserido no tema, encontra-se o problema que se pretende solucionar, descrito 

da seguinte forma: Qual sistemática de gestão de riscos pode ser implantada nas 

missões logísticas de transporte fluvial do Centro de Embarcações do Comando 

Militar da Amazônia no eixo do Rio Negro? 

 A fim de buscar respostas a este problema, o senhor foi selecionado, dentro 

de um amplo universo, para responder às perguntas deste questionário. Solicito-vos 

a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. A experiência profissional 

do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando com o 

aprimoramento das capacidades no planejamento e coordenação para o emprego de 

meios fluviais, particularmente na área da 12ª Região Militar.  

Será importante e desejável que o senhor complemente, quando assim o 

desejar, com suas opiniões e experiências a respeito do tema e do problema. 

 A pesquisa tem por premissa a ocorrência de acidentes e incidentes durante 

as fases de preparação e execução das missões de transporte na calha do rio Negro 

no período compreendido entre os anos 2015 e 2018. Ela contém 08 perguntas 

objetivas e 2 perguntas discursivas. O tempo estimado para o preenchimento da 

pesquisa é de 20 minutos. O sigilo das respostas será preservado. 

 Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição através 

dos seguintes meios de comunicação: (92) 99458-6068; (21) 98197-6068;  

e-mail:  ederchevitarese@hotmail.com 

 

  

mailto:ederchevitarese@hotmail.com
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Seção 1 – Gerenciamento de riscos 

 

A fim de melhor fundamentar suas respostas, apresentamos, a seguir, 

conceitos extraídos da Portaria Nº 222-EME, de 05 de junho de 2017, que aprova a 

Metodologia da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro. 

 

RISCO – É a probabilidade de insucesso de determinado empreendimento, em função 

de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da 

vontade dos interessados.  

 

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS - é a aplicação sistemática de políticas, 

procedimentos e práticas de gestão para as atividades de estabelecimento do 

contexto, identificação de riscos, análise de riscos, avaliação de riscos, priorização de 

riscos, tratamento de riscos, comunicação e consulta (ação permanente) e 

monitoramento e análise crítica dos riscos (ação permanente). 

 

FINALIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - Gerar uma lista abrangente de 

riscos baseada em eventos que possam criar, aumentar, evitar, reduzir, acelerar ou 

atrasar a realização dos objetivos. 

 

Risco – É a probabilidade de insucesso de determinado empreendimento, em função 

de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da 

vontade dos interessados.  

 

Processo de gestão de riscos - é a aplicação sistemática de políticas, procedimentos 

e práticas de gestão para as atividades de estabelecimento do contexto, identificação 

de riscos, análise de riscos, avaliação de riscos, priorização de riscos, tratamento de 

riscos, comunicação e consulta (ação permanente) e monitoramento e análise crítica 

dos riscos (ação permanente). 
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1. Baseando-se nos conceitos apresentados, o Senhor considera que há uma efetiva 

gestão de riscos no CECMA? 

 

 Discordo Totalmente 

 Discordo Parcialmente 

 Nem concordo, nem discordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

 

Espaço para comentários: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. O senhor concorda com o entendimento de que um gerenciamento de riscos efetivo 

pode influenciar a eficiência e eficácia do transporte logístico?  

 

 Discordo Totalmente 

 Discordo Parcialmente 

 Nem concordo, nem discordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

 

    Espaço para comentários: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. Apresentamos, a seguir, o conceito de mitigação de risco, para melhor fundamentar 

sua resposta. 

 

Mitigação de riscos - é a precaução sobre determinada situação, com o intuito de 

abrandar ou tomar cuidado em relação a algo que pode ser prejudicial. 

 

Baseando-se no conceito apresentado, o senhor considera que há riscos nas 

atividades de transporte logístico fluvial desenvolvido pelo CECMA que poderiam ser 

mitigados? 

 

 Discordo Totalmente 

 Discordo Parcialmente 

 Nem concordo, nem discordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

 

 

Seção 2 – Preparo para o cumprimento de missões de transporte logístico 
fluvial  

 

Entenda a “FASE DE PREPARO DA MISSÃO” como o período em que são 

executadas as ações preparatórias, anteriores à partida da missão, tais como: 

abastecimento, carregamento, preparação de documentos, dentre outros. 
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4. O senhor concorda que o CECMA possui meios adequados para as atividades de 

abastecimento das embarcações? 

   

 Discordo Totalmente 

 Discordo Parcialmente 

 Nem concordo, nem discordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

 

    Espaço para comentários: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5.  Baseado em suas experiências e no conceito já apresentado sobre “RISCO”, CITE, 

pelo menos, 5 riscos identificados na fase de PREPARO das missões logísticas de 

transporte fluvial: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Seção 3 – Fase de execução da missão de transporte logístico fluvial 

 

Entenda a “FASE DE EXECUÇÃO DA MISSÃO” como todo o período entre a saída e 

o retorno ao porto de origem da missão, ou seja, o período de efetiva navegação.  

 

6. De forma geral, quais foram as principais dificuldades encontradas pelo  senhor na 

execução das missões logísticas de transporte fluvial? (admite-se a marcação de mais 

de uma alternativa). 

 Dificuldades relacionadas à capacitação (cursos, estágios etc) 

 Dificuldades com a qualidade dos materiais e equipamentos de apoio à navegação 

 Dificuldades relacionadas à infraestrutura (qualidade da embarcação) 

 Dificuldades familiares (distância, tempo das missões etc) 

 Dificuldades relacionadas ao relacionamento interpessoal da tripulação. 

 Dificuldades relacionadas à segurança orgânica 

 Outras dificuldades ____________________________________________________ 

Obs: Dificuldades de capacitação = falta dos conhecimentos adquiridos em cursos, 

estágios etc. 

 

7. O senhor concorda que a capacitação recebida no curso de Navegador Fluvial para o 

desempenho das atividades de transporte logístico fluvial na Amazônia Ocidental é 

adequada e suficiente para o cumprimento das missões de transporte no rio Negro? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo Parcialmente 

 Nem concordo, nem discordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 
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    Espaço para comentários:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. O senhor concorda com a afirmação de que os meios disponibilizados pelo CECMA 

são adequados para a execução das missões de transporte? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo Parcialmente 

 Nem concordo, nem discordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

 

9. O senhor concorda que o CECMA possui embarcações com boa qualidade de 

manutenção  para as atividades de transporte logístico? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo Parcialmente 

 Nem concordo, nem discordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

 

 

10.  Baseado em suas experiências e no conceito já apresentado sobre “RISCO”, 

CITE, pelo menos, 5 riscos identificados na fase de EXECUÇÃO das missões 

logísticas de transporte fluvial: 
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Entenda a “FASE DE EXECUÇÃO DA MISSÃO” como todo o período entre a saída e 

o retorno ao porto de origem da missão, ou seja, o período de efetiva navegação.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE "B" - ROTEIRO DE PERGUNTAS DE ENTREVISTA 

COMANDANTE DO CECMA 

 

Entrevistador: ÉDER CHEVITARESE GERAIDINE DE OLIVEIRA – Cap Int 

Entrevistado: LUIS HENRIQUE CUSTÓDIO DE ALMEIDA - Cel 

Data: 18 JUN 19 

Local: Brasília-DF 

    

1.  O senhor acredita que um gerenciamento de riscos efetivo pode 

influenciar o desempenho das missões de transporte logístico do CECMA? De 

que forma? 

Sim, acredito. Um gerenciamento de riscos pode diminuir o número de panes 

mecânicas, contribuindo sobremaneira para a melhoria do desempenho das missões 

de transporte fluvial do CECMA. Isso porque, por motivos culturais (influência dos 

habitantes amazônidas), os navegadores/condutores optam frequentemente por 

soluções empíricas para a resolução de problemas da viagem. Dessa forma, por falta 

de zelo e obediência ao prescrito nos manuais dos fabricantes, é comum a escolha 

por soluções fáceis que, no entanto, representam um mau uso do material e diminuem 

a vida útil dos equipamentos (motores de partida, válvulas diversas, o-rings, hélices, 

reversores etc).Tal risco, mapeado e gerenciado por meio do estabelecimento de 

Normas Gerais de Ação, estágios de atualização técnica dos condutores e mecânicos 

e, principalmente, monitoramento dos procedimentos, pode melhorar o desempenho 

de cada uma das embarcações durante os transportes logísticos. 

 

2. Como o senhor avalia a Gestão de riscos aplicada à execução das 

missões logísticas de transporte fluvial no CECMA? 

Avalio como INSIPIENTE. Ainda que já exista um documento versando sobre 

gestão de risco (Plano de Gestão da OM / Anexo B), ainda falta muito a ser feito para 

a real conscientização dos operadores, condutores, mecânicos e até cozinheiros no 

tocante a gestão de risco. Além disso, deve ser incrementado o monitoramento para 

garantir que, mesmo distante da sede da OM, os procedimentos corretos serão 

seguidos. Para isso, uma sugestão é focar, inicialmente, na capacitação dos oficiais 
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observadores de conduta no que se refere a gestão de riscos. Isto porque tal grupo é 

formado por militares mais antigos e a missão de tais observadores é mesmo garantir 

o atendimento das diretrizes do Comando da OM durante toda a missão de transporte 

fluvial. 

 

3. Durante o período em que o senhor estava desempenhando a 

função de Comandante, ocorreu algum acidente ou incidente que tenha causado 

algum dano material ou pessoal, ou ainda, que tenha atrasado o cronograma de 

execução do transporte? 

Sim 

 

4. Caso positivo, este acidente/incidente poderia ter sido evitado? 

Sim, tivemos acidentes e incidentes. Sim, poderia ter sido evitado. 

O motor do empurrador da Divisão de Instrução “fundiu” em uma missão de 3 

horas com o Sgt CKHAN, porque ele foi cumprir a missão sem um mecânico à bordo. 

O acontecido causou prejuízo de quase R$ 40.000,00 e prejudicou o cronograma de 

instrução. 

 

Durante a missão do Sgt XAVIER na volta de Porto Velho-RO (o Observador 

de CONDUTA era o Ten GARCIA), durante uma operação de desatracamento do 

“beiradão”, o motor de popa da EPG caiu na água porque a corda de segurança se 

rompeu. O Ten GARCIA, que se encontrava na Divisão de Instrução, passou a ensinar 

no NAV FLU que o certo seria a utilização de correntes ao invés de cordas. A busca 

pelo motor de popa perdido causou prejuízo e demora no retorno da missão. 

 

Na ida para Porto Velho-RO, o Sgt FÁBIO, Chefe da Embarcação, notou um 

odor estranho e foi buscar as causas. Encontrou o Sd HIGHLANDER fumando 

maconha em um canto da embarcação. O Sgt deu ordem de prisão ao Sd, isolou-o da 

tripulação e o Auto de Prisão em Flagrante foi assinado em Porto Velho-RO, pelo Ch 

da 11ª CSM. O militar teve de retrair para Manaus, após ser substituído, causando 

prejuízo financeiro e atraso na missão. 

 

O Sd BASTOS, do 5º BIS, veio a falecer após falhas em procedimentos para 

abastecimento de uma embarcação em São Gabriel da Cachoeira. Utilizou uma 
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bomba de gasolina (que produz faísca. Deveria ter utilizado uma bomba manual ou 

uma a óleo diesel) em um ambiente extremamente quente e saturado de combustível 

evaporado. A embarcação (um ferryboat do 2º B Log Sl) ficou completamente 

destruída. (Obs. Se quiser, posso mandar o vídeo). 

 

O Aluno 05, enquanto realizava o Curso de NAV FLU em 2017, veio a cair na 

água, a partir da balsa utilizada como alojamento, durante o trajeto TEFÉ-MANAUS. 

O evento se deu de madrugada, às 02:00h aproximadamente, e o militar só veio a ser 

resgatado na margem do Rio SOLIMÕES a cerca de 40 Km de distância do ponto 

onde se deu a identificação da falta do militar (formatura às 05:00h, na balsa de 

instrução). O militar informou que, desobedecendo normas escritas de segurança, se 

dirigiu à área de banheiros da balsa, sem colete salva-vidas, desacompanhado, e 

acabou se desequilibrando e caindo na água. Por fim, o militar teve de ficar boiando 

por quase 4h até atingir a margem do rio. A viagem de instrução teve de ser 

interrompida, e tive, como comandante, de acionar o CMA, o Corpo de Bombeiros, a 

Cia FE, o BAVEx e a 12ª RM... e o militar foi desligado do curso. 

 

5. Quais são as implicações relativas à ocorrência de atrasos no 

cumprimento do cronograma programado para execução do transporte? 

 

Cada missão tem suas condicionantes. Os atrasos são frequentes porque, em 

linhas gerais, o transporte fluvial não é uma ciência exata, uma vez que interagem 

muitos fatores, como regime dos rios (cheia, vazante), sentido da viagem, 

desempenho do motor, volume e peso da carga, tamanho e calado das balsas, 

experiência dos condutores etc. 

 

Os atrasos significativos causam as seguintes implicações: 

- no caso de atraso para chegar em Porto Velho-RO, em missões do Plano 

Geral de Transporte (PGT), o problema é gerenciar mais de 40 carretas do 

Estabelecimento Central de Transporte (ECT) parados nas ruas daquela cidade, 

onerando o 5º BEC e a 17ª Ba Log Sl. 

 

- Os atrasos no eixo do Rio NEGRO em direção a São Gabriel da Cachoeira 

(SGC) são problemáticos porque o regime de tal rio é muito “definido” (cheias e 



151 
 

  

vazantes muito diferenciadas). Dessa forma, durante o período de vazante, um 

empurrador ficou quase 30 dias sobre uma pedra, tentando se desvencilhar (prejuízo 

econômico, também, como os furos no casco). Além disso, nas regiões remotas, como 

SGC, se as missões logísticas do CECMA atrasarem muito, a 12ª RM terá de contratar 

transporte aéreo, o que é muito mais caro. 

 

Os atrasos também prejudicam a execução do Plano de Manutenção das 

embarcações, assim como podem impedir o início de novas missões por manterem 

as balsas indisponíveis para o recebimento de novas cargas. 

 

6. O senhor acredita que há necessidade de um estudo aprofundado 

para implantação de uma sistemática efetiva de gestão de riscos operacionais 

no transporte logístico fluvial executado pelo CECMA no eixo do Rio Negro? 

Sim, mas não só no eixo do Rio NEGRO. Isso porque tal rio tem limitações 

quase insuperáveis, como regime muito acentuado (cheias e vazantes com diferenças 

grande no nível das águas), regiões de pedrais, poucos pontos de apoio durante a 

viagem etc. Entretanto, o Rio MADEIRA começa a apresentar problemas sérios de 

assoreamento e segurança no percurso (presença de bandos armados / piratas). 

 

Dessa forma, ambos os rios precisam de um estudo de gestão de risco 

especializada e aprofundado, a fim de que sejam garantidos maiores níveis de 

segurança para o pessoal militar empregado (1ª prioridade), para os equipamentos 

utilizados e, enfim, para o processo de suprimento logístico por meio fluvial, tão 

importante naquela região do Brasil. 
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APÊNDICE "C" - ROTEIRO DE PERGUNTAS DE ENTREVISTA 

SEÇÃO DE OPERAÇÕES FLUVIAIS DO CECMA 

 

Entrevistador: ÉDER CHEVITARESE GERAIDINE DE OLIVEIRA – Cap Int 

Entrevistado: MARLOS MANTOVANI SILVA - Cap 

Data: 11/10/2018 

Local: CECMA 

 

1.         Quais são as principais atribuições da função do senhor? 

Realizar o planejamento, coordenação e acompanhamento de todas as 

missões de transporte realizadas pelo CECMA. 

2. O senhor considera que há um efetivo gerenciamento de riscos no 

CECMA?  

Existe uma gestão  de riscos eficiente, tendo em vista o baixo número de 

incidentes nas atividades fluviais. Porém, incidentes ocorrem, como a morte de um 

militar após uma embarcação do tipo EPG virar no rio. Isso demonstra que o 

gerenciamento de riscos deve ser melhorado. 

 

3. Baseado em suas experiências, o senhor entende que um 

gerenciamento de riscos efetivo pode influenciar a eficiência e eficácia do 

transporte logístico? 

Uma boa gestão de riscos evita acidentes que causam avarias nas 

embarcações e equipamentos, deixando-os indisponíveis e garante maior segurança 

do pessoal empregado, os quais executam suas atividades com eficiência e eficácia. 

 

4. O senhor considera que as embarcações disponíveis no CECMA 

são adequadas e suficientes para o cumprimento das missões no rio Negro? 

O CECMA possui empurradores, balsas e demais equipamentos que 

possibilitam o cumprimento da missão. Porém, a maioria dos empurradores e balsas 

são muito velhos, o que acarreta muitas panes nas missões. A constante 

indisponibilidade de meios dificulta sensivelmente o planejamento das missões. Existe 

muita dificuldade em planejar quando os meios são escassos. 



153 
 

  

 

5. O CECMA possui meios adequados para atividade de 

abastecimento das embarcações? 

Faltam alguns equipamentos que proporcionariam condições para o 

abastecimento mais seguro. 

 

6. Baseado em sua experiência, o senhor poderia citar quais são os 

riscos existentes na fase de preparação para a execução da missão de 

transporte? 

Os principais seriam: risco no abastecimento que é realizado no porto, 

normalmente por empresa civil. De certa forma, o risco é maior por não ter uma 

estrutura de posto própria para o abastecimento. 

Risco no uso da moto bomba para jogar água para a balsa e até mesmo para 

passar combustível de um local para outro. 

Risco de rompimento de cabos de aço ou corda no atrelamento das balsas 

(podem romper e ocasionar movimentos bruscos ou até mesmo atingir quem estiver 

trabalhando). 

Risco no içamento de cargas. Utiliza-se Munck e empilhadeira para as diversas 

movimentações de contêineres, geradores e equipamentos. Neste tipo de operação, 

sem a correta utilização do equipamento, podem ocorrer acidentes. 

Risco de explosões na praça de máquinas durante a manutenção da 

embarcação. 

 

7. Baseado em sua experiência, o senhor poderia citar quais são os 

riscos existentes na fase de execução da missão de transporte? 

-Risco de Colisão em praias ou pedrais 

-Colisão com outras embarcações 

-Vazamento de combustível por furo no tanque 

-Perda de controle da embarcação por problemas mecânicos 

-Perda de controle da embarcação devido às condições meteorológicas. 

 

  



154 
 

  

APÊNDICE "D" - ROTEIRO DE PERGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

Adjunto do Pelotão Logístico – Navegador fluvial 

 

Entrevistador: ÉDER CHEVITARESE GERAIDINE DE OLIVEIRA – Cap Int 

Entrevistado: ANDRÉ VINICIUS DE PAULA E PAULA – 2 º Sgt 

Data: 02/10/2018 

Local: CECMA 

 

1. Quais são as principais dificuldades encontradas na fase de 

preparação para a execução das missões de transporte logístico no rio Negro? 

A preparação da carga é a maior dificuldade nesta fase, pois o ideal seria que 

a carga fosse toda loteada no pátio para observação e planejamento do 

acondicionamento, mas isso não ocorre, pois as cargas chegam aos poucos e 

constantemente é necessário redistribuir o peso ou lastrear as balsas, o que aumenta 

o peso da embarcação e, consequentemente, diminui a velocidade de deslocamento 

da embarcação. 

Outra dificuldade é em relação ao recebimento da carga, que costuma ocorrer 

após o horário de expediente ou no fim de semana que antecede a viagem, impedindo 

de passarmos mais tempo com a família nesses dias anteriores a viagem. 

 

2. Quais são as principais dificuldades encontradas na fase de 

execução das missões de transporte logístico no rio Negro? 

As principais dificuldades são em relação ao controle da carga ao longo da 

viagem, mas também em relação à distância da família e dificuldade de comunicação. 

Acredito que os  telefones satelitais disponibilizados para contato do Comandante da 

Embarcação com o CECMA também pudessem ser utilizados para contato da 

tripulação com os familiares. 

 

3. O senhor considera que os meios disponibilizados pelo CECMA 

para o transporte logístico fluvial no rio Negro são adequados e suficientes? 
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É o suficiente para o cumprimento da missão, mas existem algumas 

dificuldades estruturais no porto, em especial com a rampa de acesso ao porto que 

precisa ser melhorada em relação à largura e angulação que tende a dificultar ou 

impedir o acesso de viaturas e equipamentos de maior porte. 

 

4. O senhor considera que o CECMA possui embarcações com boa 

qualidade de manutenção para o desempenho das missões de transporte? 

Concordo parcialmente que a manutenção seja de boa qualidade, pois há 

aspectos a serem melhorados. Falta um estoque de peças de alta mortalidade para 

ser enviado rapidamente e não precisar ficar esperando que o fornecedor envie após 

2 ou 3 dias. 

 

5. O CECMA possui meios adequados para realizar o abastecimento 

de embarcações? 

Há dificuldade para o caminhão cisterna subir no porto para abastecimento 

devido à angulação da rampa. 

 

6. O senhor considera que a capacitação recebida no CECMA é 

adequada para o desempenho das atividades de transporte logístico fluvial no 

rio Negro? 

Concordo totalmente que a capacitação é adequada, mas acho que é 

importante que quem estiver na equipe de instrução do CECMA deva ter feito no 

mínimo uma missão logística, e infelizmente isso não acontece. 

 

7. Baseado em sua experiência, o senhor poderia citar quais são os 

riscos existentes na fase de preparação para a execução da missão de 

transporte no rio Negro? 

- acidentes com os tripulantes 

- avarias na carga 

- risco de acidente entre o módulo e outras embarcações atracadas 

- quebra da embarcação propulsora 

- quebra de aparelhos de navegação 
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8. Baseado em sua experiência, o senhor poderia citar quais são os 

riscos existentes na fase de execução da missão de transporte no rio Negro? 

- risco de abalroamento com outra embarcação 

- risco de abalroamento com flutuantes às margens dos rios 

- risco de acidentes envolvendo embarcações de ribeirinhos 

- risco de ser abordado por pirata 

- risco de encalhar em uma praia 
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APÊNDICE "E" - ROTEIRO DE PERGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

Prático de navegação no rio Negro 

 

 

Entrevistador: ÉDER CHEVITARESE GERAIDINE DE OLIVEIRA – Cap Int 

Entrevistado: IONELSON LIMA DE SOUSA 

Data: 29/11/2018 

Local: Embarcação do CECMA, durante viagem entre São Gabriel da Cachoeira-AM 

e Manaus-AM 

 

1. O senhor navega no rio Negro há quantos anos? 

Navego desde 1992. Tenho cerca de 26 anos de experiência na navegação do 

rio Negro. 

 

2. Como o senhor obteve o conhecimento necessário para navegar no rio 

negro, no trecho entre São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio 

Negro?  

Aprendi a navegar com outros práticos. Naveguei sempre acompanhado com 

outros práticos e no ano de 2012 comecei a trabalhar sozinho. Até então trabalhava 

em empresas que sempre mantêm dois ou mais condutores na embarcação. 

 

3.  Quantas viagens o senhor já realizou como prático contratado pelo 

CECMA? 

Já fiz mais de 10 viagens. 

 

4. Nessas viagens, já ocorreu algum incidente ou acidente? 

Não. Nunca. 

 

5. Considerando que o rio Negro é muito escuro e que, muitas vezes, não é 

possível identificar onde há pedras ou bancos de areia, como o senhor 

identifica a rota correta a navegar? 
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Quando ainda não tínhamos conhecimento para navegar com embarcações 

grandes, como empurradores e balsas, navegávamos com uma voadeira a frente que 

ia verificando com varas o caminho onde era possível passar e marcávamos com 

bóias. Hoje eu já conheço os locais antes mesmo de ver a bóia ou a ponta do pedral. 

Ocorre que, além de não existirem bóias em todos os pedrais, as bóias não são 

suficientes para impedir uma colisão, pois quem não conhece a rota e resolve desviar 

apenas quando vê as bóias, não consegue desviar embarcações grandes, como o 

módulo empurrador/balsa. Não dá tempo de desviar. 

 

6. E como é possível saber a profundidade mínima para conseguir passar 

com o módulo logístico? 

O calado do empurrador mais adequado é de 1,40m. Para passarmos com 

segurança, a profundidade mínima do rio tem que ser de 1,90m. Vou acompanhando 

pelos equipamentos a variação da profundidade e já conheço onde preciso passar 

para dar a profundidade certa. Conheço o caminho para passar de acordo com a cheia 

ou seca do rio. 

 

7.  O senhor acha que seria possível os condutores do CECMA navegarem 

por esta rota sem um prático acompanhando? 

Seria muito arriscado. Teria um risco grande de acidente porque, além de 

conduzir bem, é preciso ter experiência. Seria necessário fazer muitas viagens 

acompanhado por um prático até que o navegador esteja habilitado. 

 

8. Em algumas manobras, o senhor solicita o auxílio dos operadores de 

convés com a voadeira empurrando a lateral do módulo para conseguir 

desviar das pedras. Esta manobra dos operadores é complicada? 

O condutor da voadeira (EPG) precisa conduzir bem a embarcação e prestar 

muita atenção nos pedrais, pois ele corre muito risco de bater numa pedra e ser jogado 

para fora da voadeira. 

 

9. Quais são os trechos mais perigosos da navegação no rio Negro? 

Os mais perigosos são: o entorno do porto de Camanaus (São Gabriel da 

Cachoeira), pois tem que fazer muita manobra em um espaço muito pequeno para 

não bater nas pedras, o estirão da comunidade de São Pedro e o trecho de Tabocal 



159 
 

  

do Maçarambi que, além das pedras, tem uma correnteza muito forte que pode fazer 

girar ou empurrar a embarcação para as pedras. Todos estes trechos ficam entre 

Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. É muito comum embarcação 

bater nas pedras nestes locais. Pode encalhar ou afundar. Após Santa Isabel do Rio 

Negro, a navegação fica bem mais fácil.  

 

10 - Quais seriam os pontos de apoio disponíveis na viagem de Manaus à 

São Gabriel da Cachoeira? 

Apoio para compra de peça simples para manutenção ou atendimento médico, 

somente em Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Além destas cidades, existem 

algumas comunidades mas não possuem estrutura alguma. Nas comunidades, dá 

para conseguir remédio caseiro de ervas. 
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APÊNDICE "F" - ROTEIRO DE PERGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

Instrutor do Curso de Navegador Fluvial 

 

 

Entrevistador: ÉDER CHEVITARESE GERAIDINE DE OLIVEIRA – Cap Int 

Entrevistado: DENIS EDUARDO SANTOS DE LIMA - 2º Sgt 

Data: 03/12/2018 

Local: Embarcação do CECMA, durante viagem entre São Gabriel da Cachoeira-AM 

e Manaus-AM 

 

1. O senhor concluiu o Curso de Navegador fluvial em que ano? 

2010 

 

2. Qual é a experiência do senhor em missões de transporte fluvial?  

Sou instrutor do Curso de navegador fluvial e já naveguei nos três eixos 

principais de suprimento. Madeira, Solimões e Negro. 

 

3. Quais trechos o senhor considera mais perigosos no rio Negro? 

O entorno do porto de Camanaus (São Gabriel da Cachoeira), o estirão da 

comunidade de São Pedro, o Maçarambi e a chegada na localidade de Moura. 

 

4. Quais são os pontos de apoio para eventuais necessidades de 

saúde, manutenção e suprimento? 

Somente Barcelos e Santa Isabel do rio Negro. 

 

5. Existe uma relação com os contatos nessas localidades que podem 

servir de apoio à missão? 

Existe sim. Na documentação da ordem preparatória constam os contatos e 

telefones. 
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6. O senhor considera necessária a inclusão de um enfermeiro na 

tripulação? 

Não acho necessária. Os primeiros socorros podem ser prestados pela 

tripulação com o kit disponibilizado na embarcação e problemas mais graves exigirão 

de qualquer maneira o acesso a um hospital. 

 

7. O senhor considera adequados os meios disponibilizados na 

embarcação para combate a incêndios? 

Sim. Temos seis extintores adequados em locais estratégicos. 

 

8. O senhor acha possível realizar essa missão de transporte no rio 

Negro sem a contratação de um prático? 

Não. Hoje não há nenhum navegador no CECMA com a experiência necessária 

paa realizar esta viagem sem o acompanhamento de um prático. Seria necessário que 

um mesmo navegador navegasse neste trecho muitas vezes até que estivesse pronto. 
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APÊNDICE G - QUESTIONÁRIO 2 

 

Este questionário tem por finalidade obter dados para a Dissertação de 

Mestrado do Cap Int Eder Chevitarese Geraidine de Oliveira, da EsAO. O trabalho 

versa sobre o tema: “Gestão de riscos em missões de transporte logístico fluvial, 

no eixo do Rio Negro: uma proposta”. 

Inserido no tema, encontra-se o problema que se pretende solucionar, 

descrito da seguinte forma: Qual sistemática de gestão de riscos pode ser 

implantada nas missões logísticas de transporte fluvial do Centro de Embarcações 

do Comando Militar da Amazônia? 

A fim de buscar respostas a este problema, o senhor foi selecionado por ser 

possuidor do Curso de Navegação Fluvial e de experiência na navegação no rio 

Negro para responder às perguntas deste questionário. 

Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. A 

experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 

colaborando com o aprimoramento das capacidades no planejamento e 

coordenação para o emprego de meios fluviais, particularmente na área da 12ª 

Região Militar. 

Em uma primeira fase desta pesquisa, foram identificados diversos riscos 

às missões de transporte logístico fluvial realizado pelo CECMA no eixo do rio 

Negro, entre as cidades de Manaus- AM e São Gabriel da Cachoeira. 

Este questionário inicia a segunda fase, que consiste em quantificar os graus 

de probabilidade e impacto de cada um dos riscos previamente identificados, bem 

como indicar a causa e a conseqência potencial do risco e propor uma ou mais 

medidas para mitigação do risco.  

O questionário foi dividido de forma a separar as duas fases da missão: 

Preparação e Execução. 

Para responder às questões, considere as atuais condições de execução 

das atividades nas embarcações do CECMA. 

Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição 

através dos seguintes meios de comunicação: (92) 99458-6068;(21) 98197-6068; 

e-mail: ederchevitarese@hotmail.com 

 

mailto:ederchevitarese@hotmail.com
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Fase de preparação 

 

 
1. RISCO - Acidentes durante a atividade de abastecimento 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 
 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 

 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 

CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
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2. Risco - Rompimento de cabos de aço durante atrelamento de balsas 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

3. RISCO - acidente na operação de empilhadeira e viaturas Munck 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 
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bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 
 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 

CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

 

4. RISCO - Mau acondicionamento da carga 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 
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e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

 

5. RISCO - Acidente no embarque de material ou carga 
 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  
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PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

 

6. RISCO – Danos à carga 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  
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PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

 

7. RISCO – Extravio da carga 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 
 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
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(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

 

8. RISCO – Erro no planejamento do itinerário 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
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IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

 
 
 

9. Seleção de tripulação não qualificada 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
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(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

 

10. Embarcação mal manutenida 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
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CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

  

11. RISCO – Acidentes durante a manutenção da embarcação 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
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CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

 

12. Risco – Estado emocional de integrante da tripulação escalada incompatível 

com a natureza da missão 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
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CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

 

13. Risco - Estado de saúde de integrante da tripulação designada incompatível 

com a natureza da missão 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
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CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

14. Risco – Material de salvatagem em quantidade e qualidade inadequada 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
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CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 
PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

 

Fase de execução 

 

15. Risco - Condições meteorológicas adversas 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
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CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 
PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

 

16. Risco - Colisão com outra embarcação 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 



178 
 

  

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
 

 

 

 

17. Risco - Colisão com pedras e encalhe 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 
PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
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18. Risco - Itinerário desconhecido 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
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19.  RISCO - Problemas com a saúde da tripulação 

  

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
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20. Risco - Navegação noturna 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
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21. Pane em equipamentos de auxílio à navegação 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
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22.  Risco - Pane mecânica 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
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23.  Risco - Atuação de piratas 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
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24. Risco - Tripulante cair na água 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
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25.  Risco – Tripulação não capacitada 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
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26. Falta de comunicação com o CECMA 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
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27. Risco – Falta de peça de reposição para manutenção 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
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28.  Risco – Rompimento da corda de reboque da EPG 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
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29. Risco – Regime hidrológico do rio 

 

Assinale os graus de probabilidade e impacto para o risco citado acima e, em 

seguida, indique a causa e a consequência potencial do risco identificado, 

bem como uma proposta para mitigar (reduzir) o risco. 

 

Considere uma escala de 1 a 5, onde "1" corresponde ao grau "MUITO BAIXO" 

e "5" corresponde ao grau "MUITO ALTO".  

 

 
PROBABILIDADE 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
IMPACTO 
 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
 
CAUSA POTENCIAL: 
 

 

 
 
CONSEQUÊNCIA POTENCIAL: 
 

 

 

PROPOSTA PARA MITIGAÇÃO DO DANO: 
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APÊNDICE H 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS MISSÕES DE 

TRANSPORTE LOGÍSTICO NO RIO NEGRO 

 

1. FINALIDADE 

Estabelecer procedimentos para a identificação de eventos capazes de afetar 

a consecução dos processos do CECMA, bem como administrá-los de modo a mantê-

los compatíveis com o apetite a riscos. 

 

2. REFERÊNCIAS 

a. Instrução Normativa Conjunta nº 1 - CGU e MP, de 10 de maio de 2016 - dispõe 

sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo 

federal; 

b. Portaria nº 04, de 03 de janeiro de 2019 - Aprova a Política de Gestão de Riscos 

do ExércitoBrasileiro (EB10-P-01.004), 2ª Edição, 2018. 

c. Portaria nº 225-EME, de 26 de julho de 2019 - aprova a Diretriz reguladora da 

Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro; 

d. Portaria nº 222-EME, de 05 de junho de 2017 - Aprova a Metodologia da Política 

de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB20-D-07.089), 1ª Edição, 2017. 

e. Plano de Gestão do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia 

2017-2018. 

 

3. EXECUÇÃO 

a. Equipe de Gestão de Riscos e Controles  

1) Chefe: Chefe da Seção de Operações Fluviais 

2) Membros: 

- Comandante da embarcação 

- Subcomandante 

- Ecônomo 
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b. Atribuições 

1) Compete à Equipe de Gestão de Riscos e Controles 

a) Aperfeiçoar o processo de gestão de riscos da Seção, inclusive o atual 

Plano de Gestão de Riscos; 

b) reunir-se após o término da missão para avaliar, revisar e adequar os 

processos de gestão de riscos; 

d) atualizar semestralmente o Portfólio de Riscos Prioritários, 

e) reunir-se anualmente para avaliar, revisar e adequar o Plano de Gestão de 

Riscos; e 

f) supervisionar os trabalhos dos proprietários de riscos. 

 

2) Compete aos proprietários de riscos 

a) assegurar que o risco seja gerenciado de acordo com este Plano de Gestão 

de Riscos; 

b) monitorar o risco ao longo do tempo, de modo a garantir que as respostas 

adotadas resultem na manutenção do risco em níveis adequados; 

c) assegurar a implementação dos planos de ação definidos para tratamento 

dos riscos sob sua responsabilidade; 

d) garantir que as informações adequadas sobre o risco estejam disponíveis 

em todos os níveis; 

e) operacionalizar os controles internos da gestão; e 

f) identificar e comunicar as deficiências de gestão de riscos e de controles 

internos. 

Para fins de responsabilização, destaca-se que os proprietários de riscos 

respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas 

atribuições. 

 

3) Compete aos demais militares e servidores civis em geral 

a) contribuir nas atividades de identificação e avaliação dos riscos inerentes 

aos processos de sua responsabilidade; 

b) comunicar tempestivamente os riscos inerentes aos seus processos, não 

mapeados anteriormente; e 

c) apoiar os gestores na definição dos planos de ação necessários para 

tratamento dos riscos. 
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c. Processo da Seção de Operações Fluviais 

Nome do Processo: Missão de transporte logístico 

fluvial 

Responsável: Ch Seção Operações 

Fluviais 

Ord Atividade Justificativa Prazo/frequência Observações 

1ª 
Elaborar Calendário de 

Viagens 

Planejamento 

Anual 

Até o fim de outubro 

de A-1 

De acordo com o 

ultimo calendário 

em coordenação 

com CCOL/12 ª 

RM 

2ª Ordem Operações 

Remeter ordens aos 

elementos 

subordinados 

CECMA 

Até 15 dias antes da 

partida 

Peculiaridades de 

cada missão 

logística 

3ª Pedido de Combustível 

Solicitação de 

combustível para 

execução de missão 

logística 

Até 12 dias antes da 

partida 

DIEx enviado a 12ª 

RM 

4ª 
Proposta Suprimento de 

Fundos 

A fim de realizar o 

ressuprimento da 

tripulação durante 

missão 

14 dias antes da 

partida 

Pedido de 

suprimento de 

fundo para 

tripulação 

5ª 
Escalar tripulação e 

ecônomo 

Tripulação 

responsável pela 

missão. 

Ecônomo realizar 

pedidos de 

combustível, de 

lubrificantes, de 

armamento e 

munição, kit saúde, 

de material de 

limpeza, material de 

rancho e serviço de 

praticagem (SFC) 

Até 10 dias antes da 

partida 

Despachar a 

proposta da 

tripulação com o 

SCmt CECMA. 

6ª 
Verificar empurrador e 

balsas 

Disponibilizar o 

melhor empurrador 

e balsa possível 

para execução da 

missão, de acordo 

com a carga 

transportada. 

Até 10 dias antes da 

partida 

Executar testes na 

elétrica, hidráulica, 

limpeza e reparos 

no interior da 

embarcação 

7ª 
Contato com Esc Log 

Realizar ajustes 

data de embarque 

de material, 

solicitações 

mediante 

requisições de 

transporte, 

combustível e mão-

de-obra 

especializada 

Até 7 dias antes da 

partida 

Contato com Ch 

Esc Log 

                                                                                                                                      (Continua) 
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                                                    (Conclusão) 

Ord Atividade Justificativa Prazo/frequência Observações 

8ª Contato com Unidades 

Realizar Coor de 

embarque de Sup 

de todas as classes, 

mediante 

Requisição de 

Transporte (RT). 

Até 7 dias finais antes 

da partida 

Contato com Ch 

das 4ª Seções das 

Unidades 

9ª Nota para BI 

Efetuar a retirada da 

escala de serviço os 

militares da missão 

Até 5 dias antes da 

partida 

Enviar DIEx ao Ch 

1ª Seção 

10ª 
Contato com a Seção de 

Relações Publicas 

Cobertura social do 

briefing e da missão 

logística 

Até 2 dias antes da 

partida 
Contato Ch RP 

11ª Check-List 

Verificação de todo 

o módulo logístico, 

inclusive material 

de subsistência 

1 dia antes - 

12ª Realizar Briefing 

Explanar aos 

elementos da 

Tripulação e Cmt 

CECMA. 

Dia da partida Palestra 

13ª Confeccionar nota p/BI 

Publicação em 

Boletim Interno a 

saída da Tripulação 

Dia da partida DIEx 

14ª Realizar contato diário 

Manter o CH SOF e 

CMT OM cientes 

do desenvolvimento 

da missão 

Durante a missão 
Ligação do Cmt 

Emb para o Ch SOF 

15ª Confeccionar MDOP 

Informar ao Grande 

Comando de Área o 

desenvolvimento da 

missão. 

Diariamente durante 

a missão 

Encaminhar ao 

CMA e 12ª RM 

16ª 

Realizar contato com Setor 

Aprovisionamento e 

Relações Públicas no 

retorno 

Por ocasião do 

retorno, realizar um 

coquetel para os 

tripulantes da 

missão (cobertura 

fotográfica) 

Até 2 dias antes da 

chegada 

Ch Setor de 

Aprovisionamento 

e Ch Relações 

Publicas 

17ª 
Verificar entrega do 

Modulo Logístico 

Verificação de 

falhas apresentadas 

durante missão 

logística 

3 dias depois da 

chegada 
Verificação 

18ª 

Realizar contato com OM 

responsáveis pela carga 

retorno 

Quitação das RT de 

suprimentos de 

retorno 

Após a chegada. 

Contato com Ch 4ª 

Seç OM 

responsável 

19ª 
Realizar Análise Pós-Ação 

(APA) 

Formalizar o 

processo de Lições 

Aprendidas e 

Oportunidades de 

Melhoria 

Após a Chegada. 

Pouca formalidade. 

Foco no 

aprendizado obtido 

em cada missão 

logística 

20ª Entrega relatórios 
Relatórios relativos 

à missão 

Até 7 Dias após 

realização missão 
Envio Relatórios 

21ª Despacho dos relatórios 

Relatórios 

finalizados para 

averiguação CMT 

OM 

Até 10 Dias após 

realização missão 
Protocolo 
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4. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

a. A Seção de Operações Fluviais adotará planilhas impressas para registro de 

dados, até a implantação do sistema informatizado de gestão de riscos e controles; 

c. O apetite a riscos do CECMA está limitado a riscos altos, conforme a definição 

contida no Art. 39 da Política de Gestão de Riscos do Exército e no Plano de Gestão 

do CECMA; 

d. Os riscos extremos deverão ser mitigados até que se obtenha um nível aceitável.  

e. Os riscos que devido à evolução dos acontecimentos vierem a atingir os níveis 

“Alto” e “Extremo” serão sempre avaliados de acordo com as peculiaridades de cada 

missão de transporte, para as devidas comunicações e providências emergenciais. 
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ANEXOS 

 

Anexo A - Matriz de exposição a riscos na fase de preparação 

Anexo B - Matriz de exposição a riscos na fase de execução  

Anexo C - Portfólio de Riscos Prioritários na fase de preparação 

Anexo D - Portfólio de Riscos Prioritários na fase de execução 

Anexo E – Matriz de Riscos e Controles na fase de preparação 

Anexo F – Matriz de Riscos e Controles na fase de execução 

 

 

 

Manaus-AM, ___ de __________ de ________ 

 

 

 

 

FULANO DE TAL – Cel 

Comandante do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia 
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ANEXO A – Matriz de exposição a riscos na fase de preparação 

 

Risco Probabilidade Impacto 

Acidentes durante a atividade 
de abastecimento 

2 5 

Rompimento de cabos de aço 
durante atrelamento de balsas 

3 5 

Acidente na operação de 
empilhadeiras e viaturas 
Munck 

2 4 

Mau acondicionamento da 
carga 

3 5 

Acidente no embarque de 
material ou carga 

2 5 

Danos à carga 3 4 

Extravio da carga 1 5 

Erro no planejamento do 
itinerário 

1 4 

Seleção de tripulação não 
qualificada 

1 5 

Embarcação mal manutenida 5 5 

Acidentes durante a 
manutenção da embarcação 

3 5 

Estado emocional de 
integrante da tripulação 
escalada incompatível com a 
natureza da missão 

2 5 

Estado de saúde de integrante 
da tripulação designada 
incompatível com a natureza 
da missão 

2 4 

Material de salvatagem em 
quantidade e qualidade 
inadequada 

1 5 
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ANEXO B – Matriz de exposição a riscos na fase de execução 

 

QUANTIFICAÇÃO DOS RISCOS IDENTIFICADOS NA FASE DE EXECUÇÃO  

Risco Probabilidade Impacto 

Condições meteorológicas 
adversas 

3 5 

Colisão com outra embarcação 3 5 

Colisão com pedras e encalhe 3 4 

Itinerário desconhecido 4 4 

Problemas com a saúde da 
tripulação 

3 3 

Navegação noturna 4 4 

Pane em equipamentos de 
auxílio à navegação 

3 4 

Pane mecânica 3 4 

Atuação de piratas 1 5 

Tripulante cair na água 2 5 

Tripulação não capacitada 1 5 

Falta de comunicação com o 
CECMA 

4 3 

Falta de peça de reposição 
para manutenção 

3 4 

Rompimento da corda de 
reboque da EPG 

1 5 

Regime hidrológico do rio 1 4 
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ANEXO C – Portfólio de riscos prioritários na fase de preparação 

 

 

 

 

  

Criticidade 
(O Prio) 

Código 
do 

Risco 
Riscos 

Valor do 
Risco 

Classificação Do 
Nível De Risco 

1º R1 Danos à carga 12 ALTO 

2º R2 
Rompimento de cabos de 
aço durante atrelamento de 
balsas 

12 ALTO 

3º R3 
Acidentes durante a atividade 
de abastecimento 

10 ALTO 

4º R4 
Acidente no embarque de 
material ou carga 

10 ALTO 

5º R5 Embarcação mal manutenida 10 ALTO 

6º R6 

Estado emocional de 
integrante da tripulação 
escalada incompatível com a 
natureza da missão 

10 ALTO 

7º R7 
Mau acondicionamento da 
carga 

9 ALTO 

8º R8 
Acidente na operação de 
empilhadeiras e viaturas 
Munck 

8 ALTO 

9º R9 

Estado de saúde de 
integrante da tripulação 
designada incompatível com 
a natureza da missão 

8 ALTO 

10º R10 
Acidentes durante a 
manutenção da embarcação 

6 MÉDIO 

11º R11 Extravio da carga 5 MÉDIO 

12º R12 Seleção de tripulação não 
qualificada 

5 MÉDIO 

13º R13 
Material de salvatagem em 
quantidade e qualidade 
inadequada 

5 MÉDIO 

14º R14 Erro no planejamento do 
itinerário 

4 MÉDIO 
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ANEXO D – Portfólio de riscos prioritários na fase de execução 

 

 

  

Criticidade 
(O Prio) 

Código 
do Risco 

Riscos 
Valor do 

Risco 
Classificação do 
Nível De Risco 

1º R1 
Itinerário 
desconhecido 

16 EXTREMO 

2º R2 Navegação noturna 16 EXTREMO 

3º R3 
Colisão com pedras e 
encalhe 

12 ALTO 

4º R4 
Colisão com outra 
embarcação 

12 ALTO 

5º R5 
Condições 
meteorológicas 
adversas 

12 ALTO 

6º R6 
Pane em 
equipamentos de 
auxílio à navegação 

12 ALTO 

7º R7 Pane mecânica 12 ALTO 

8º R8 
Falta de comunicação 
com o CECMA 

12 ALTO 

9º R9 
Falta de peça de 
reposição para 
manutenção 

12 ALTO 

10º R10 
Tripulante cair na 
água 

10 ALTO 

11º R11 
Problemas com a 
saúde da tripulação 

9 ALTO 

12º R12 Atuação de piratas 5 MÉDIO 

13º R13 Tripulação não 
capacitada 

5 MÉDIO 

14º R14 
Rompimento da 
corda de reboque da 
EPG 

5 MÉDIO 

15º R15 Regime hidrológico 
do rio 

4 MÉDIO 
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ANEXO E – MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES NA FASE DE PREPARAÇÃO 

 

O 
Prio 

Código 
do 

risco 
Riscos Causas Potenciais 

Consequências 
potenciais 

Tratamento do risco 

1º R1 Danos à carga 

- Material mal 

acondicionado; 

- Equipamento de 

transbordo danificado ou 

mal manutenido 

- Descongelamento de 

carga frigorificada;e 

- Vazamento de 

combustível. 

- Perda da carga, 

principalmente a 

carga que necessita 

de refrigeração; 

- Perda de 

Combustível;e 

- Dano a Viaturas ou 

outros 

equipamentos 

transportados. 
 

- Correta ancoragem 

da carga;  

- Correto 

acondicionamento das 

cargas;  

- Verificação dos 

recipientes de 

combustível; 

 - Verificação do 

perfeito 

funcionamento das 

câmaras frigoríficas;  

- Verificar se o 

sistema elétrico está 

funcionando 

perfeitamente;e 

 - Pessoal habilitado 

na tripulação para 

sanar panes no grupo 

gerador. 
 

2º R2 

Rompimento 
de cabos de 
aço durante 
atrelamento de 
balsas 
 

- Cabo desgastado; 

- Emendas malfeitas;  

- Cabos com bitolas 

menores que a ocasião 

exigir, ou seja, ponto de 

ruptura inadequado para a 

carga ou tração que vai 

receber;  

- Falta de Experiência do 

operador na atividade. 
 

- Desatrelamento da 

balsa em 

movimento ou 

rompimento do cabo 

enquanto é 

manuseado; 

- Perda de 

equipamento e 

material; e 

- Lesão do 

operador. 
 

- Inspeção dos cabos;  

- Verificação da 

validade dos cabos e 

braçadeiras;  

- Correta escolha do 

cabo a ser utilizado;  

- Correta utilização de 

EPI; 

 - Correta execução 

da emenda dos 

cabos; e  

- Conhecimento do 

Protocolo de 

atendimento por 

ocasião de acidente. 
 

   (Continua) 

 

 



202 

 

  

 

(Continua) 

O 
Prio 

Código 
do 

risco 
Riscos Causas Potenciais 

Consequências 

potenciais 
Tratamento do risco 

3º R3 

Acidentes 
durante a 
atividade de 
abastecimento 

- Inexistência de um posto 

de combustível no porto;  

 

- Abastecimento em horário 

com alta temperatura; 

 

- Falta de preparo do 

operador do 

abastecimento;  

 

- Vazamento de 

combustível; e 

 

- Improvisação de 

equipamento com uso de 

material não específico 

para atividade. 

 

- Incêndio seguido 

de explosão com 

perda de vidas 

humanas e material. 

 

- Treinamento de 

Pessoal no padrão do 

abastecedor de 

aeronave;  

- Estabelecer Normas 

e Procedimentos para 

a realização do 

abastecimento;  

- Equipamento/ 

vestimenta adequado 

para realização da 

atividade;  

- Procedimentos 

protocolares em caso 

de acidente;  

- Procedimento por 

ocasião de vítimas 

com queimaduras de 

alto grau; e 

- Procedimento para 

evacuação de vítimas 

com alto risco de 

morte. 

 

4º R4 

Acidente no 
embarque de 
material ou 
carga 

- Utilização de material 

inadequado e pessoal 

despreparado; 

- Falta de Atenção; 

- Confundir agilidade com 

pressa; 

-Não Utilização de EPI;  

- Piso deslizante;  

- Embarque noturno sem a 

devida iluminação; e 

- Posição inadequada da 

embarcação para a 

realização de embarque de 

material.  
 

- Ferimento e perda 

de vida humana; 

- Perda de carga; e 

- Atraso no início da 

missão. 

- Utilização de EPI, 

como calçados 

apropriados para pisar 

em piso escorregadio; 

- Estudo do local para 

realização do 

embarque;  

- Observar se o 

convés não encontra-

se com óleo no piso 

pra evitar escorregão; 

- Tripulação verificar a 

correta amarração da 

embarcação; e 

- Evitar embarcar 

material no período 

noturno. 
 

(Continua) 
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(Continua) 

O 
Prio 

Código 
do 

risco 
Riscos Causas Potenciais 

Consequências 

potenciais 
Tratamento do risco 

5º R5 

Embarcação 
mal 
manutenida 
 

- Falta de manutenção na 

embarcação; 

- Prazos curtos ; 

- Embarcação com 

problemas Elétricos;  

- Embarcação com falha no 

sistema de propulsão;  

- Manutenção mal feita ( 

Pessoal não qualificado)  

- Combustível 

contaminado; e 

- Acomodações Insalubre. 
 

- Não cumprimento 

de prazo;  

- Compromete toda 

a carga perecível;  

- Consumo elevado 

de suprimentos;  

- Baixa o moral da 

tripulação; e  

- Desmotivação 

para a atividade de 

navegação. 
 

- Um maior empenho 

dos responsáveis pela 

manutenção não só 

quem executa mas 

principalmente quem 

tem a obrigação de 

fiscalizar e testar o 

equipamento 

manutenido; 

- Realizar testes antes 

da viagem;  

- Conhecimento da 

embarcação peo 

responsável; e 

- Designar para cada 

tripulação uma 

Embarcação. 
 

6º R6 

Estado 
emocional de 
integrante da 
tripulação 
escalada 
incompatível 
com a 
natureza da 
missão 

- Por ser uma missão de 

escala, muitas vezes nem 

todos são voluntários; 

- Desestruturação da 

família;  

- Bulling;  

- Desavenças na tripulação;  

- Dívidas financeiras; e 

 -Casos de relacionamento 

mal resolvido. 
 

- Causar acidente  
 
- Negligenciar a 
Segurança;  
 
-Facilitação na ação 
ilícita;  
 
- Conflito com o 
desafeto durante a  
missão; 
 
 - Possibilidade de 
envolvimento em 
confusão nas 
paradas das 
localidades.  
 
- Suicídio. 

- Avaliação 

psicológica com 

integrantes da 

tripulação; 

- Escalar apenas 

voluntários quando 

possível; 

- Conhecer bem seus 

homens;  

- Observar o 

comportamento; 

- Evitar escalar para a 

missão no momento 

da crise; e 

- Reunir a tripulação 

para conversar;  

 
 

(Continua) 
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(Continua) 

O 
Prio 

Código 
do 

risco 
Riscos Causas Potenciais 

Consequências 

potenciais 
Tratamento do risco 

7º R7 

Mal 
acondicion
amento da 
carga 

- Tripulação inexperiente;  

- Falta de fiscalização do 

comandante; 

- Quantidade de carga 

excessiva  

- Balsas em condições 

precárias ou improvisadas; 

- A má distribuição de peso;  

- A má distribuição dos tipos 

de embalagem ex: Caixas, 

ensacados, frigorificado, etc.;  

- Ancoragem das Vrt na parte 

aberta da balsa;  

 - A não utilização de paletes 

para receber a carga; e 

- A falta de ancoragem para 

material em balsa aberta. 
 

-  Má distribuição 

compromete a 

flutuabilidade; 

- Perda da carga;  

 - Perda de tempo 

por ocasião do 

desembarque;  

- Prejudicar o 

desempenho da 

embarcação; e 

 - Ocasionar 

acidente com a 

tripulação. 
 

- Treinamento 

constante com a 

tripulação; 

- Atuação direta do 

Comandante da 

embarcação na hora 

do acondicionamento 

da carga; 

- Conscientização da 

quantidade ideal a ser 

transportada; 

- Fiscalizar e orientar 

o embarque do 

material;  

- Fiscalizar todas as 

ancoragens;  

- Fiscalizar o material 

utilizado na 

ancoragem;  

- Observar a 

capacidade máxima 

da embarcação; e  

- Utilizar corretamente 

o sistema de lastro. 
 

8º R8 

Acidente na 
operação 
de 
empilhadeir
as e 
viaturas 
Munck 

- Falta de atenção do 

operador; 

- Falta de 

habilitação/habilidade para 

operação do equipamento;   

-Carga maior que o máximo 

suportado por cada 

equipamento;  

- Escolha do local inadequado 

para a operação do 

Equipamento;  

- Confundir destreza com 

pressa; e  

- Falta de coordenação entre a 

tripulação e operador do 

equipamento de força 

- Perda do 

Equipamento e 

material;  

- Acidente 

envolvendo pessoal 

com ferimentos 

grave;e  

- Afastamento da 

Balsa da posição de 

embarque. 
 

- Utilizar pessoal 

habilitado e experiente 

na operação do 

equipamento;  

 - Verificação da carga 

quanto ao peso e 

tamanho compatível 

com equipamento; e 

- Coordenar com a 

tripulação a posição 

da embarcação e 

correta ancoragem da 

mesma. 

- Verificação prévia do 

acesso ao porto. 

(Continua) 
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(Continua) 

O 
Prio 

Código 
do 

risco 
Riscos Causas Potenciais 

Consequências 

potenciais 
Tratamento do risco 

9º R9 

Estado de 
saúde de 
integrante da 
tripulação 
designada 
incompatível 
com a 
natureza da 
missão 
 

- Tripulante embarca 

doente sem saber ou 

contrai doença na 

missão ou esconde 

doença; 

- Falta de Higiene;  

- Doenças pré 

existentes; 

 - Má alimentação;  

- Auto medicação; e  

- Acidente 
 

- Transmissão da 

doença aos 

tripulantes 

- Atraso na missão; 

e 

- Efeito psicológico 

indesejado na 

tripulação. 
 

- Inspeção de Saúde antes 

da missão para evitar 

embarque de tripulante 

incapacitado;  

- Cheque no cartão de 

vacina;  

- Cheque dos Equipamento 

de 1º socorros;  

- Medicação adequada na 

embarcação;  

 -Membros da tripulação 

com noção APH; e 

- Ações profiláticas. 

10º R10 

Acidentes 
durante a 
manutenção 
da 
embarcação 

- Peças inadequadas ou 

mal aplicadas; 

- Pessoal despreparado; 

- Prazos curtos para 

realização e saída da 

missão; 

- Queda de uma área 

mais elevada;  

- Falta de EPI;  

 - Escorregar na 

estrutura da 

embarcação;  e 

- Sistema de ancoragem 

ou amarrações mal 

feitas. 

- Perda de material 

e ferimento em 

pessoal; 

- Ferimento; 

- Esmagamento de 

membro por um 

objeto pesado;  

- Queimadura por 

objetos quente ;  

- Choque elétrico; e 

- Torção de 

membros; 
 

- Utilização de EPI;  

- Cobrar fiscalização na 

segurança das atividades; e 

- Conscientizar dos 

cuidados com o manuseio 

de equipamentos que 

podem causar acidentes. 

11º R11 
Extravio da 
carga 

- Falta de atenção do 

gerente de carga ou 

carga mal 

acondicionada; 

- Carga que cai da balsa 

em encalhamentos; 

- Furto ou roubo;e  

- Falta de controle por 

ocasião do embarque 

ou desembarque; 
 

- Ação Disciplinar; 

- Dano ao erário; e 

- Prejuízo a quem 

necessita do 

material. 

  
 

- Verificação periódica do 

gerente da carga; 

- Aumentar a segurança no 

caso de carga sensível ; 

- sistema de lacres;  

- Conferência da RT            

(Requisição de Transporte) 

com a carga; e 

- Atenção especial com 

combustível. 

(Continua) 
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(Conclusão) 

O 
Prio 

Código 
do 

risco 

Riscos 
Causas Potenciais 

Consequências 

potenciais 
Tratamento do risco 

12º R12 

Seleção de 

tripulação não 

qualificada 

 

-Seleção da tripulação por 

militar inexperiente; 

- Ausência de pessoal mais 

qualificado;  

- Grande número de 

atividades com pouco 

efetivo qualificado; e 

- Falta de adestramento ou 

atualização; 

 

- Dificultar no 

embarque; 

 - Dificuldade na 

preparação da 

embarcação; 

 - Possibilidade de 

perda de material e 

pessoal por erro 

humano; e  

- Não cumprimento 

da missão. 

 

- Formação e 

aperfeiçoamento  

constante de pessoal;  

- Verificação dos 

relatórios de viagens 

passadas; 

- Aumentar o efetivo 

de pessoal 

qualificado; e  

- Política de 

valorização ao 

navegador/ tripulante;  

13º R13 

Material de 

salvatagem 

em quantidade 

e qualidade 

inadequada 

 

- Falta de equipamento;  

- Equipamento inadequado; 

e 

 - equipamentos fora da 

validade. 

 

- Aumentodo risco a 

atividade em geral; 

e 

- Perda de vidas 

Humanas. 

 

- Fiscalização, 

manutenção e 

reposição do material 

de salvatagem; e 

- Constante 

verificação da 

quantidade e 

qualidade do 

equipamento. 

14º R14 
Erro no 
planejamento 
do itinerário 

- Falta de experiência no rio 

a ser navegado;  

- Não buscar informações 

sobre o rio navegado;  

- Não utilizar todos os 

meios tecnológicos de 

forma correta; e 

- Deixar de utilizar o Guia 

ou prático quando 

disponivel; 

 

- Embarcação 

poderá ficar sem 

combustível;  

- Colocar o módulo 

em risco de 

encalhar; 

- Colocar em risco a 

embarcação e carga 

ao bater numa 

região de pedra; e 

- Aumentar o tempo 

de viagem e 

consumo de 

combustível; 

 

- Revisar 

constantemente o 

planejamento do 

itinerário e não confiar 

apenas na navegação 

de GPS; 

- Conduzir cartas de 

navegação da calha 

do rio  e consultar 

prático; 

- Treinamento da 

tripulação;  

- Preparar e estudar a 

rota com mais de um 

navegador;  

- Buscar informações 

sobre o trecho; e  

- Verificação do 

correto funcionamento 

de todo o sistema de 

Navegação. 
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Anexo F – Matriz de Riscos e Controles na fase de execução 

 

O Prio 
Código 
do risco 

Riscos Causas Potenciais 
Consequências 

potenciais 
Tratamento do risco 

1º R1 
Itinerário 
desconhecido 

- Falta de carta de 

navegação da área e 

prático; 

- Novos pontos de 

embarque e 

desembarque de 

material; 

- Alteração da rota 

por imposição da 

missão; e 

- Falta de 

Informação. 
 

- Perda da 

embarcação, 

carga e danos na 

tripulação; 

- Atraso no 

deslocamento;  

- Possibilidade de 

encalhar; e 

- Possibilidade de 

bater num pedral. 
 

- Reconhecimento da 

área antes de 

navegar; 

- Contratar um prático 

da área;  

-Redução da 

velocidade;  

- Utilização do sistema 

de navegação;  

- Utilizar embarcação 

de pequeno porte 

para o 

reconhecimento de 

passagem; e 

- Evitar navegar com 

baixa visibilidade. 
 

2º R2 
Navegação 
noturna 

- Falta de 

conhecimento do 

itinerário; 

- Quando a missão 

impuser;  

- Quando o risco de 

perder o frigorificado 

for real; e 

- Problemas de 

saúde e a 

necessidade de 

apoio médico. 
 

- Colisão; e 

- Encalhe. 
 

- Não navegar à noite; 

 - Navegar somente  

se for imposto pela 

missão; e 

 - Se for navegar tem 

que ter conhecimento 

da área, estar com 

carta atualizada e 

equipamento de 

navegação e luzes em 

pleno funcionamento. 
 

(Continua) 
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(Continua) 

O Prio 
Código 
do risco 

Riscos Causas Potenciais 
Consequências 

potenciais 
Tratamento do risco 

3º R3 
Colisão com 
pedras e 
encalhe 

- Falta de 

conhecimento do 

itinerário; 

- Pane no 

equipamento d e 

auxílio à navegação; 

- Falta de um prático; 

e 

- Baixa Visibilidade. 
 

- Encalhe;  

- Perfuração no 

casco;  

- Atraso no 

cronograma; e 

- Perda da carga 

perecível. 
 

- Planejamento da 

Rota;  

- Utilizar meios de 

reconhecer o canal 

com embarcação 

menor;  

- Correta utilização do 

sistema de 

navegação; 

- Utilização de Pratico; 

e  

- Evitar navegar a 

noite ou com baixa 

visibilidade 
 

4º R4 
Colisão com 
outra 
embarcação 

- Falta de 

conhecimento das 

normas de 

navegação; 

- Equipamentos de 

alerta de navegação 

inadequados ou mal 

manutenidos; 

- Falta de atenção da 

tripulação; 

- Baixa visibilidade; 

- Falha no sistema 

de iluminação; 

- Falha no sistema 

de propulsarão 

ocasionando a 

embarcação a 

deriva;  

- Falha na manobra;  

- Falha no sistema 

de comunicações. 
 

- Danos materiais;  

- Naufrágio com 

perda total da 

carga e 

embarcação; e 

- Ferimentos 

graves e fatais 
 

- Cumprimento das 
normas de 
navegação; 
 
- Evitar a navegação 
noturna; e 
 
- Constante 
conferência de todos 
os sistemas. 

(Continua) 
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(Continua) 

O Prio 
Código 
do risco 

Riscos Causas Potenciais 
Consequências 

potenciais 
Tratamento do risco 

5º R5 
Condições 
meteorológica
s adversas 

- Chuvas Torrenciais;  

- Ventos superiores 

ao normal; e 

- Nevoeiros. 
 

- Diminuir a 

visibilidade;  

- Perda de 

controle da 

embarcação; 

- Interferência no 

sistema de 

comunicações e 

navegação; e 

- Se ancorada a 

embarcação poder 

soltar-se. 

- Verificar previsão do 

tempo durante a 

missão;  

-Treinamento da 

tripulação para essa 

situação; 

- Encontrar um ponto 

seguro e atracar;  

- Redução da 

velocidade;  

- Cheque das amarras 

quando estiver 

atracado; e  

- Evitar aproximação  

de embarcações. 

6º R6 

Pane em 
equipamentos 
de auxílio à 
navegação 
 

- Falta de 

manutenção no 

material; 

- Pane Elétrica;  

- Pane no sistema 

operacional;  

- Problema no 

sistema de antena; e  

- Mal tempo. 
 

- Dificuldade de 

navegar;  

- Possibilidade de 

encalhar;  

- Atraso no 

deslocamento; e  

 - Erro de 

itinerário. 
 

- Tripulante habilitado 

para manutenção.  

- Equipamento 

sobressalente. 

- Ter sempre um GPS 

portátil.  

- Estar sempre com a 

carta náutica 

atualizada; e  

- Utilização de um 

prático ou guia. 
 

7º R7 
Pane 
mecânica 

- Falta de 

manutenção; 

- Quebra no motor 

propulsor;  

- Quebra no reversor;  

- Quebra no sistema 

de arrefecimento;  

- Quebra de Hélice; e  

- Pane elétrica. 

- Atraso na 

Viagem; e  

- Embarcação a 

Deriva. 
 

- Utilização da Equipe 

de Mecânicos;  

- Pedir auxilio a outras 

embarcações ;  

- Atracar em um lugar 

seguro e aguardar; e 

- Se possível navegar 

até a cidade ou 

localidade mais 

próxima e aguardar. 

(Continua) 
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(Continua) 

O Prio 
Código 
do risco Riscos Causas Potenciais 

Consequências 

potenciais 
Tratamento do risco 

8º R8 

Falta de 
comunicação 
com o CECMA 
 

- Falta de 

equipamento rádio 

ou comunicação via 

satélite. 

- Perda de contato 

com o CECMA 

para relatar os 

fatos e solicitar 

apoio. 

- Verificar 

disponibilidade e 

qualidade da telefonia 

via satélite. 

9º R9 

Falta de peça 
de reposição 
para 
manutenção 

-O tripulante 

responsável 

(mecânico) não 

seguiu as normas 

para embarque de 

peças; e 

- Quebra de peça de 

baixa mortalidade. 

- Atraso ou 

interrupção da 

missão. 

- O mecânico seguir 

as normas previstas; e  

- Comandante 

fiscalizar. 

10º R10 
Tripulante cair 
na água 

- Tripulante andar 

sozinho pela 

embarcação, 

principalmente a 

noite; 

- Grande número de 

obstáculos na 

embarcação; e 

- mal estar do 

tripulante 

- Perda da vida do 

tripulante. 

- Tripulante não andar 

sozinho pela 

embarcação, sempre 

em dupla. 

 

- Conscientizar 

tripulantes para que 

andem sempre 

atentos 

11º R11 
Problemas 
com a saúde 
da tripulação 

- Alimentos e água 

potável mal 

acondicionados; 

- Falta de 

experiência em 

navegar; e 

- tripulante embarcou 

doente. 

- Falta de 
tratamento 
adequado 
ao tripulante; e 
 
 - Atraso na 
missão.  
 

- Exame de saúde 

antes de embarcar; 

- Observar a 

segurança alimentar; 

- Procurar apoio 

médico nos locais 

indicados na ordem 

de operações 

(conferir); e 

- Utilização correta 

dos medicamentos 

disponibilizados na 

embarcação com 

adequada posologia. 

12º R12 
Atuação de 
piratas 

- Velocidade lenta 

-  Tripulação 

desatenta. 

-Perda da 

embarcação, 

carga ou/e vidas 

humanas. 

- Tripulação equipada, 

armada e treinada 

para esta situação. 

(Continua) 
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(Conclusão) 

 

O Prio 
Código 
do risco 

Riscos Causas Potenciais 
Consequências 

potenciais 
Tratamento do risco 

13º R13 
Tripulação não 
capacitada 
 

- Erro na escala. 

- Missão não ser 

executada e 

potencialização de 

todos os riscos. 

- Substituição da 

tripulação antes do 

início e em casos de 

necessidade, durante 

a missão. 

- Atenção especial ao 

tripulante pouco 

experiente 

14º R14 

Rompimento 
da corda de 
reboque da 
EPG 

- Corda com falhas 

ou mal amarrada. 

- Perda da EPG 

junto com o motor  

- Impossibilidade 

de uso do recurso 

para manobra da 

embarcação e 

reconhecimento 

da área. 

- Constante atenção 

na EPG; e 

- Verificar o cabo 

utilizado e testar a 

amarração. 

15º R15 
Regime 
hidrológico do 
rio 

- Falta de 

profundidade para 

navegar; e 

- Prazos 

estabelecidos sem a 

verificação do 

calendário 

hidrológico. 
 

- Atraso ou 

interrupção na 

navegação; e 

- Não 

cumprimento ou 

comprometimento 

da missão. 
 

- Não navegar se não 

houver profundidade 

adequada no rio. 

 


