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A presente dissertação de mestrado diz respeito a uma pesquisa que tem como objetivo analisar 

os treinamentos simulados das equipes de resposta à emergência e propor recomendações para 

o atual sistema de treinamento, visando a melhoria das competências coletivas e resiliência 

dessas equipes, ao enfrentarem possíveis situações de crise, desencadeadas por possíveis 

ocorrências de acidentes, durante as operações de lançamento de veículos aeroespaciais no 

Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim/RN. Trata-se de uma pesquisa 

exploratória, descritiva, explicativa, de campo e um estudo de caso, de abordagem 

qualitativa. Para tanto, adotou-se a abordagem da Ergonomia, aplicando o método situado 

da Análise Ergonômica do Trabalho-AET, que combina métodos observacionais e 

interacionais. A relevância desta pesquisa se caracteriza pela contribuição social em minimizar 

os danos humanos e materiais decorrentes de possíveis acidentes nestas operações, pela 

contribuição científica da AET para análise de treinamento simulado de emergência em 

operações de lançamento de veículos aeroespaciais - que são complexas e envolve risco de 

acidente -, e, consequentemente, pela contribuição científica ao atual processo de retomada do 

Programa Espacial Brasileiro. Os resultados da pesquisa apontam problemas de diversas 

naturezas no atual sistema de treinamento simulado, que comprometem a segurança das 

operações. Estes problemas estão agrupados em 4 categorias: tecnológica, organizacional, de 

formação da equipe e da atividade em si, no tocante, mais especificamente, às comunicações e 

cooperação (entre os membros da equipe e destes com os demais setores envolvidos na 

operação de lançamento) e à coordenação das ações. Propõe-se: a) um novo modelo de 

treinamento, a partir da criação e aplicação de cenários baseados em anormalidades postuladas, 

que sejam capazes de simular situações reais de crise, com o intuito de treinar e melhorar as 

competências das equipes de resposta à emergência, especialmente, em termos de 

comunicação, coordenação e cooperação; b) uma reestruturação e reorganização do atual 

sistema de treinamento, baseado na criação formal de um corpo gestor, na clara divisão de 



 

 

responsabilidades, na padronização de processos, na produção de indicadores de gestão, no 

monitoramento contínuo, no feedback dos treinandos a respeito da qualidade dos treinamentos 

e na capacitação contínua e frequente das equipes de emergência.  
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This dissertation introduces a study that aims to analyze the simulated training of emergency 

teams and proposes recommendations for the current training system in order to improve the 

collective skills and resilience of these teams when facing possible critical situations, triggered 

by possible accident occurrences during aerospace vehicle launching operations in the Barreira 

do Inferno Launch Center in Parnamirim / RN. This is a field, exploratory, descriptive, 

explanatory, and a case study with a qualitative approach. Therefore, we adopted the 

ergonomics approach, using the situated method of ergonomic work analysis (AET), combining 

observational and interactive methods. The relevance of this research is characterized by the 

contributions to minimize the human and material hazzards resulting from possible accidents in 

these operations, the scientific contribution of the AET for simulated emergency training 

analysis in the launching operations of aerospace vehicles - which are complex and involve risk 

of accidents - and consequently, the scientific contribution to the current process of recovering 

the Brazilian Space Program. The survey results point to problems of various kinds in the 

current simulated training system which compromise the safety of the operations. These 

problems are grouped into four categories: technological, organizational, team training and 

from the activity itself, regarding more specifically communication and cooperation (among the 

team members and these ones with other sectors involved in the launching operation) and 

regarding the coordination of actions. We propose: a) a new training model, from the creation 

and application of scenarios based on postulated abnormalities, which could simulate real 

critical situations, in order to train and improve the skills of the emergency response teams 

especially in terms of communication, coordination and cooperation; b) restructuring and 

reorganizing the current training system, based on the formal establishment of a managing staff, 



 

 

on the clear division of responsibilities, on the standardization of processes, on the production 

of management indicators, on the continuous monitoring, on the feedback from trainees about 

the quality of the training and on the continuing and frequent training of emergency teams. 
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INTRODUÇÃO 

 

O gerenciamento e controle dos riscos de acidentes e de desastres apresentam-se como 

um dos grandes desafios para as organizações de alto nível de complexidade. O Setor 

Aeroespacial caracteriza-se como de alta complexidade por realizar atividades de lançamentos 

de veículos aeroespaciais que possuem um elevado potencial para ocorrência de incidentes e 

acidentes indesejáveis. Esta atividade implica na utilização e manuseio de cargas explosivas e 

inflamáveis, e podem, eventualmente, provocar explosões e incêndios, com graves 

consequências às pessoas, ao meio ambiente, aos recursos tecnológicos, e à sociedade. 

Com a Corrida Espacial, na década de 60, vieram também os grandes acidentes 

aeroespaciais como os ocorridos com os seguintes veículos aeroespaciais: Apollo 1 (1967), 

Soyuz 1 (1967), Challenger (1986), e Columbia (2003). Estes acidentes nos ensinaram que os 

fatores organizacionais e tecnológicos, combinadamente, foram determinantes. No Brasil, o 

acidente ocorrido no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão em 2003, matou 

21 pessoas, entre técnicos e engenheiros do corpo técnico científico envolvido no Projeto do 

Veículo Lançador de Satélites (VLS). Este acidente desencadeou a primeira grande crise no 

setor aeroespacial brasileiro e despertou, nos órgãos governamentais e na sociedade, a 

necessidade de um maior planejamento e investimentos em ações de prevenção e correção. O 

abalo sofrido pelo Programa Espacial Brasileiro, em decorrência deste acidente, provocou um 

importe retardo no desenvolvimento científico no setor aeroespacial nacional.  

A imprevisibilidade da ocorrência de acidentes em sistemas complexos e de alto risco 

exige, cada vez mais, sistemas de segurança resilientes com um intenso preparo das equipes de 

resposta à emergência para as tomadas de decisão e para as ações de respostas imediatas, 

justificando, desta forma, a necessidade de desenvolver continuadamente a robustez do sistema 

global de controle de emergência, as tecnologias empregadas e o preparo das equipes de 

segurança que atuam em sinistros, mediante a realização de exercícios simulados. 

A técnica de simulações de cenários reais de acidentes é bastante utilizada em 

treinamentos de emergência, pois possibilita capacitar as equipes, avaliar as comunicações e 

cooperações entre os envolvidos, avaliar a coordenação da equipe, avaliar as interações entre a 

comunidade interna e externa e os órgãos de apoio e ainda, mensurar o tempo e a eficiência das 

respostas. 

Os simulados possibilitam a análise das ações de tomadas de decisões e suas respostas, 

objetivando a melhoria da eficiência das técnicas utilizadas e da gestão adotada nas situações 
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de emergência. O fato de não se saber ao certo o momento exato em que ocorrerá o acidente, 

sua criticidade e o grau de impacto, exige do exercício simulado características de realismo. 

Cabe, no entanto, ao corpo gestor do simulado identificar as vulnerabilidades do sistema de 

treinamento e propor melhorias que o torne mais eficiente, de modo a possibilitar que o 

treinamento seja facilitador do desenvolvimento das competências e da resiliência da equipe de 

emergência. 

  A presente pesquisa propõe avaliar os treinamentos simulados das equipes de resposta à 

emergência durante operações de lançamento de veículos aeroespaciais no Centro de 

Lançamento da Barreira do Inferno. Trata-se de uma abordagem da ergonomia e da utilização 

do método da AET – Análise Ergonômica do Trabalho, tomando-se como foco de análise os 

exercícios simulados de resposta às emergências existentes, através de técnicas observacionais 

e interacionais, com o intuito de identificar os recursos necessários para as equipes de 

emergência atuar resistentemente em situações de crise. 

A pesquisa está inserida, predominantemente no domínio organizacional da abordagem 

ergonômica, e tem como finalidade estabelecer um diagnóstico das atividades de lançamento de 

veículos aeroespaciais, especificamente nas equipes de emergência do Centro de Lançamento 

da Barreira do Inferno, de modo a contribuir com melhorias os treinamentos simulados de 

resposta à crise, por ocasião da ocorrência de um possível acidente durante os lançamentos de 

veículos aeroespaciais. 

 A conquista do espaço e a intenção de colocar em órbita satélites nacionais vêm sendo 

um grande desafio do Brasil em busca da autonomia e independência tecnológica.  

 A atividade de lançar foguetes é considerada complexa e de alto risco devido a 

quantidade de variáveis a controlar do sistema técnico e ambiental, a vulnerabilidade de 

sistemas técnicos envolvidos e a coordenação de um coletivo de trabalho constituído de pessoas 

de diferentes graus de formação, idade, estado de saúde e competências.  

 O mundo tem experimentado diversos acidentes neste setor, e, no tocante à realidade 

brasileira, destaca-se o acidente de Alcântara/MA, ocorrido em 22 de agosto de 2003. Este 

acidente, assim como os ocorridos em outros países teve várias consequências: mortes, 

repercussão social, perda de conhecimento técnico científico, atrasos tecnológicos e científicos, 

prejuízos financeiros, impacto ambiental, entre outros. Esses acidentes aeroespaciais mostraram 

que os desafios para a segurança de organizações que operam com sistemas complexos estão 

relacionados ao projeto organizacional.  

Dentro do conceito prevencionista, sabe-se que ações prévias devem ser tomadas para evitar 

que acidentes desta natureza ocorram, todavia é inegável a possibilidade de ocorrência de 
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falhas em sistemas complexos, e a dinâmica dos desastres indica a necessidade de atuar 

também no pós-acidente, por isso se faz necessária a preparação das equipes de resposta a 

emergência para tomada de decisão e ações adequadas em situações de crise. 

 Há diferentes tipos e portes de operações de lançamento de veículos aeroespaciais, 

cujos riscos são diferenciados e, possivelmente, suas consequências. Estas operações 

necessitam de uma equipe de resposta à emergência bem treinada para desempenharem suas 

funções com perícia técnica, mas também com competência gerencial específica de 

coordenação e cooperação de equipe para situações dinâmicas e imprevisíveis como é uma 

situação de emergência ou de crise provocada por um acidente. 

 A relevância deste estudo está em cooperar e contribuir com a retomada do Programa 

Espacial Brasileiro, no sentido de evidenciar as fragilidades da equipe de emergência para lidar 

com os acidentes/desastres decorrentes das operações de lançamentos de veículos 

aeroespaciais. Além disso, a carência na literatura de trabalhos que tratem do problema 

formulado nesta pesquisa e ainda, a incerteza de que o efetivo da equipe de emergência do 

CLBI seja suficiente para, isoladamente, enfrentar os desastres no CLBI, reforçam a relevância 

em estudar sobre o tema. 

 A capacitação situada e dinâmica da equipe de emergência é um requisito fundamental 

para contribuir com o aumento da resiliência da equipe e, consequentemente, das operações de 

lançamento, e com isso contribui para reduzir os riscos de desastres. Desta forma, a presente 

pesquisa contribuirá com a melhoria dos treinamentos simulados da equipe de emergência e 

com a segurança das operações de lançamento de veículos aeroespaciais.  

 Esta pesquisa pretende responder à seguinte questão/problema: Quais os recursos que 

devem ser utilizados nos treinamentos simulados de acidentes e situações emergenciais e de 

que maneira as equipes de emergência envolvidas nas operações de respostas às crises em 

atividades de lançamento de veículos aeroespaciais devem utilizá-los e atuar coletivamente? 

Para responder estas questões, foram formuladas as seguintes hipóteses de pesquisa, que 

deverão ser verificadas durante seu desenvolvimento: 

 

H1: O treinamento simulado deve utilizar recursos organizacionais para melhorar a atuação dos 

membros das equipes de emergência nas operações de respostas às crises em atividades de 

lançamento de veículos aeroespaciais 

H2: O treinamento simulado deve utilizar recursos técnicos para melhorar a atuação dos 

membros das equipes de emergência nas operações de respostas às crises em atividades de 

lançamento de veículos aeroespaciais 
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H3: O treinamento simulado deve utilizar recursos de pessoal para melhorar a atuação dos 

membros das equipes de emergência nas operações de respostas às crises em atividades de 

lançamento de veículos aeroespaciais 

 

Os objetivos da pesquisa são: 

 

Objetivo Geral 

 

Propor melhorias no modelo de treinamento simulado das equipes de resposta à emergências 

envolvidas nas operações de lançamento de veículos aeroespaciais do Centro de Lançamento da 

Barreira do Inferno – CLBI. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Analisar o atual modelo de treinamento simulado destinado às equipes de resposta à 

emergência;  

- Analisar a estrutura, planejamento, e organização do treinamento simulado das equipes de 

resposta à emergência; 

- Identificar os recursos necessários para compor um treinamento simulado; e 

- Analisar o treinamento simulado das equipes de resposta à emergência. 

 

Organização dos capítulos 

 

 O presente estudo está dividido em seis capítulos e segue uma estrutura que possibilita o 

leitor a compreensão de todo percurso metodológico a que se propõe. Os capítulos são: 

 

Introdução: apresenta o tema, a relevância, a problemática, as hipóteses e os objetivos da 

pesquisa; 

No capítulo 1, será abordado o setor aeroespacial através de uma contextualização que passa 

pela conquista do espaço no âmbito mundial até a exploração espacial no Brasil. Será 

apresentada a política espacial e os avanços do programa espacial brasileiro, até o seu declínio 

após o acidente do VLS-1 (V03). Ainda serão apresentados os principais centros de lançamento 

de veículos aeroespaciais no mundo; 
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No capítulo 2, será detalhada a estrutura organizacional do local do estudo, o Centro de 

Lançamento da Barreira do Inferno – CLBI. Serão apresentadas as instalações, o organograma 

funcional e operacional do Centro, a população, e o perfil da equipe de emergência; 

No capítulo 3, será apresentado o referencial teórico e conceitual da pesquisa, onde são 

discutidos conceitos e os quadros teóricos referentes à ergonomia, acidentes aeroespaciais, 

desastres, gestão de crises, emergência e simulação; 

O capítulo 4 descreve o percurso metodológico, buscando atingir os objetivos estabelecidos no 

início da pesquisa. Para tanto, são detalhados: o local em que ela se desenvolve, a população 

estudada, o tipo de pesquisa adotado e o percurso metodológico da Análise Ergonômica do 

Trabalho (AET);  

O capítulo 5 apresenta os resultados alcançados com a realização da Análise Global, Análise 

da Tarefa e da Análise da Atividade;  

A conclusão apresenta as considerações finais e as propostas para a realização de novos 

estudos que possam emergir a partir desta dissertação.  
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CAPÍTULO 1: SETOR AEROESPACIAL - UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Este capítulo apresenta uma contextualização do setor aeroespacial, a partir de marcos histórico 

de âmbito mundial até dados recentes da política espacial brasileira. Neste capítulo ainda será 

apresentado o programa espacial brasileiro, o desastre com o veículo lançador de satélites 

nacional, os principais centros de lançamento no mundo, além de discutir sobre os custos de um 

lançamento de foguetes. Este capítulo possibilitará ao leitor um maior entendimento do setor 

que envolve esta pesquisa. 

 

1.1.  A CORRIDA ESPACIAL E A CONQUISTA TECNOLÓGICA 

  

 A Corrida espacial diz respeito a uma disputa ocorrida na metade do século XX, entre a 

antiga União Soviética (URSS) e os Estados Unidos (EUA,) pela supremacia na exploração e 

tecnologia espacial. Essa disputa pela conquista do espaço foi extremamente importante para o 

mundo, por um lado, pois impulsionou a exploração espacial e resultou em grandes avanços 

científicos e tecnológicos. Por outro, acirrou ainda mais as divergências e conflitos entre os 

dois países, com implicações negativas para a paz mundial. 

Em 1957, a URSS deu os primeiros passos e saiu na frente, com o lançamento do 

Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a entrar em órbita, dando início à Era Espacial. Uma 

semana depois, o Sputnik 2 foi lançado, com a cadela Laika, tornando-se assim o primeiro ser 

vivo a ir ao espaço (SOUZA, 2012). 

Os EUA reagiram em 1958 com a criação da National Aeronautics and Space 

Administration (NASA), agência responsável pelo Programa Espacial do país, que no mesmo 

ano, lançou com sucesso, seu primeiro satélite, o pequeno Explorer 1. 

Em setembro de 1959, a URSS atingiu a Lua com uma sonda de impacto (Luna 2) e, no 

mês seguinte, com a Luna 3, obteve imagens da face da Lua nunca antes vista. 

Em plena Guerra Fria, a corrida espacial entre as duas grandes potências mundiais 

gerava resultados científicos importantes. A partir do ano de 1960, o objetivo maior dos 

programas espaciais passou a ser a viagem humana ao espaço, e, novamente, a URSS saiu na 

frente, com o envio da capsula espacial Vostok 1, em 1961, tripulada por Iuri Gagarin, que 

percorreu cerca de 40 mim quilômetros em volta da Terra (SOUZA, 2012). 

No ano de 1962, os americanos enviaram o astronauta John Glenn ao espaço, e no 

mesmo ano, os russos avançaram na disputa e lançaram o novo projeto que tinha como objetivo 
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o envio do homem à Lua através da nave Soyuz 1. Os americanos, no entanto, se anteciparam e 

divulgaram o grande projeto, denominado Missão Apollo, que tinha o objetivo de levar o 

homem à lua e trazê-lo de volta.  

Os EUA ultrapassaram a URSS nessa disputada corrida espacial quando se consagrou a 

primeira nação a chegar à superfície lunar. A missão foi bem sucedida e ocorreu no dia 20 de 

julho de 1969, pondo fim à corrida espacial, quando o módulo Eagle, da nave Apollo 11, 

pousou em solo lunar e o astronauta Neil Armstrong entrou para história como o primeiro 

homem a pisar na lua, deixando eternizada sua frase: "Um pequeno passo para o homem, mas 

um grande passo para humanidade”. 

 

1.2. O BRASIL E A EXPLORAÇÃO ESPACIAL 

 

Em 1961, o Brasil demonstra oficialmente, pela primeira vez, o interesse pela 

exploração do espaço, com a criação da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (CNAE), 

precursora do atual Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).  

Em 1965, o Ministério da Aeronáutica instalou uma base de lançamentos de veículos 

aeroespaciais no Rio Grande do Norte, denominada, à época, Centro de Lançamentos de 

Foguetes da Barreira do Inferno (CLFBI) e começou a desenvolver foguetes de sondagem e 

mísseis no, então, Centro Técnico de Aeronáutica (CTA), localizado em São José dos 

Campos/SP (MOTTA, 2003). 

 No grande projeto de capacitação tecnológica, desenvolvido no ano de 1980, 

denominado de Missão Espacial Completa Brasileira (MECB), ficou estabelecida a meta de 

desenvolver um veículo lançador e 4 (quatro) satélites brasileiros. Alguns problemas de ordem 

organizacional e orçamentário impossibilitaram a realização do projeto MECB para construção 

do veículo lançador de satélites (VLS), de tal maneira que foi necessário viabilizar o 

lançamento do primeiro satélite brasileiro, o SCD1, que teve a missão de coletar dados 

ambientais. O SCD1 foi lançado a partir dos EUA, através do foguete Pegasus, em 9 de 

fevereiro de 1993 (MOTTA, 2003).  

Mesmo diante dos atrasos e dificuldades, o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) do 

Centro Técnico Aeroespacial (CTA) continuou avançando no desenvolvimento do projeto do 

VLS, lançando no ano de 1997 o primeiro protótipo do VLS-1 V01, sem sucesso. A operação 

denominada Brasil, que tinha o objetivo de transportar um satélite de coleta de dados, 

fracassou, quando um dos quatro motores do primeiro estágio não acendeu ocorrendo a perda 

do foguete e do satélite. No ano seguinte, o Brasil novamente buscou uma parceria com os 
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EUA, resultando no lançamento do SCD2, por meio do foguete Pegasus, com pleno sucesso. 

Dois anos após a primeira tentativa de lançar o VLS-1 V01, aconteceu a operação 

Almenara, que levou a bordo do VLS-1 V02 um satélite científico desenvolvido pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, o SACI 2. Mas, novamente, devido a uma falha 

também no sistema pirotécnico, identificada no 2º estágio, ocasionou a explosão deste, havendo 

a necessidade de autodestruição do foguete por telecomando. 

A operação denominada São Luís foi a terceira tentativa de lançamento do protótipo do 

VLS-1 V03 que também fracassou, quando no dia 22 de agosto de 2003, ainda durante os 

preparativos para o lançamento, ocorreu uma ignição prematura pondo fim à operação. 

 Após o acidente com o VLS, foi feita uma nova revisão do PNAE, no ano de 2004, que 

incluiu, além dos satélites para coleta de dados e observação, outros satélites para meteorologia, 

comunicações e missões científicas e tecnológicas (BRASIL, 2011). 

 Segundo o PNAE, o Brasil possui necessidade civil e militar de colocar satélites em 

órbitas que sejam úteis no monitoramento da Amazônia, no estudo e na previsão de safras, na 

medição do nível de água nas hidrelétricas, e na poluição de rios e mares. A construção do 

Satélite Geoestacionário de Defesa e de Comunicações Estratégicas (SGDC) em 2011 teve o 

objetivo de atender a demanda por comunicações estratégicas oficiais (civis e militares), além 

de apoiar o Programa Nacional de Banda Larga (AEB, 2015). 

 Em 2012 foi lançada a Operação Salina cujo objetivo principal era realizar as operações 

de transporte, preparação e integração mecânica do VLS-1. Foram validados aspectos técnicos 

e de segurança da TMI (FAB, 2015). 

  Visando autonomia em lançadores de satélites, a Agência Espacial Brasileira (AEB) e o 

Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), estão trabalhando para fazer um voo de teste com o 

veículo completo, denominado XVT-02, em 2015, e a satelitização em 2016, com o protótipo 

V04 (FAB, 2015). 

  

1.3. A POLÍTICA E O PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO 

 

A Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE), instituída 

pelo Decreto n.º 1.332, de 8 de dezembro de 1994, estabelece objetivos e diretrizes para os 

programas e projetos nacionais relativos à área espacial e tem o Programa Nacional de 

Atividades Espaciais (PNAE) como seu principal instrumento de planejamento e programação 

por períodos decenais. A responsabilidade pelas suas atualizações é da Agência Espacial 

Brasileira (AEB). 
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Para organizar a execução das atividades espaciais, foi instituído o Sistema Nacional de 

Desenvolvimento das Atividades Espaciais (SINDAE), conforme Decreto nº 1953, de 10 de 

julho de 1996, que define a AEB como seu órgão central e responsável pela coordenação geral. 

Entre os órgãos setoriais que compõem o SINDAE, destacam-se o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e o 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), do Comando da Aeronáutica 

(COMAER), do Ministério da Defesa (MD), que são responsáveis pela execução dos principais 

projetos e atividades estratégicos do PNAE (MOTTA, 2003). A figura 01 apresenta o 

organograma do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (SINDAE) 

com a composição dos órgãos setoriais. 

 

 

 

 

 

O Programa Espacial Brasileiro teve início nos anos de 1960, com a participação de um 

grupo civil, através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), que formou o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais 

(GOCNAE); e de um grupo militar, através do Grupo Executivo e de Trabalhos e Estudos de 

Projetos Especiais (GETEPE), ligado ao então Ministério da Aeronáutica, hoje Comando da 

Aeronáutica (SOUZA, 2012). 

Esses grupos se instalaram em São José dos Campos (SP), onde já funcionava o então 

Centro Técnico da Aeronáutica (CTA), atualmente denominado Departamento de Ciência e 

Tecnologia (DCTA), que desde 1961 realizava ações no setor aeroespacial.  

Figura 1: Organograma do SINDAE. 

Fonte: Agência Espacial Brasileira (AEB). 
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O GETEPE, ligado ao Estado-Maior da Aeronáutica, deu início ao planejamento para a 

implantação do Centro de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno (CLFBI), hoje, 

Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), sediado em Parnamirim/RN.  

O Instituto de Atividades Espaciais (IAE) foi criado em 1969, com a responsabilidade 

de conduzir os projetos de pesquisas e desenvolvimento no setor espacial. No ano de 1971 o 

COGNAE foi extinto para dar lugar ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

vinculado, atualmente, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, com a missão de desenvolver 

pesquisas espaciais no âmbito civil (MOTTA, 2003). 

Com a criação da Agência Espacial Brasileira (AEB), em fevereiro de 1994, órgão 

vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, foi estabelecido o Programa Nacional de 

Atividades Espaciais (PNAE), que prevê o desenvolvimento de sistemas e de pesquisa e 

desenvolvimento em tecnologias espaciais e capacitação, tanto nas universidades e instituições 

de P&D nacionais quanto nas empresas. 

 

1.4. O DESASTRE COM O VEÍCULO LANÇADOR DE SATÉLITE - VLS 1 (V03) 

 

 Em 2003, ocorreu no município de Alcântara/MA a operação São Luís, que tinha os 

seguintes objetivos: a) realizar o terceiro voo de qualificação do VLS-1; b) colocar em órbita 

circular, o satélite tecnológico denominado SATEC, desenvolvido pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), e um segundo satélite, mecanicamente solidário ao primeiro, 

denominado UNOSAT, desenvolvido pela Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR); c) 

permitir a verificação dos meios do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) para 

lançamentos orbitais; d) usar o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI) como 

estação de rastreio da trajetória do veículo e de registro de parâmetros transmitidos, via 

telemetria, e testar se os meios implantados, interligando as estações do CLA e CLBI. (CTA, 

2003).  

Durante os preparativos para o lançamento do veículo, na tarde do dia 22 de agosto de 

2003, ocorreu uma das maiores tragédias da história da exploração espacial mundial. Um dos 

propulsores do primeiro estágio funcionou de forma imprevista, resultando em um incêndio de 

grandes proporções, que ocasionou na morte de 21 técnicos e engenheiros do Instituto de 

Aeronáutica e Espaço (IAE), vinculado ao Centro Técnico Aeroespacial (CTA). As chamas 

rapidamente consumiram o foguete e a plataforma móvel, que desabou alguns segundos depois. 

A figura 2 mostra a Torre Móvel de Integração (TMI) destruída no chão, após o incêndio. 
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Logo após o acidente, o Ministério da Defesa anunciou a criação de uma comissão de 

investigação para apurar as causas do acidente. A comissão, formada por especialistas 

brasileiros e russos, representantes da comunidade científica e representantes dos familiares dos 

mortos, apontou no relatório de investigação do acidente, as conclusões e as recomendações 

futuras, sendo divididas em 4 (quatro) fatores: Meteorológico, Material, Operacional e 

Humano. 

De acordo com o fator meteorológico, as condições meteorológicas apresentavam-se 

boas, com ventos fracos e sem formação de nuvens que possibilitassem a ocorrência de chuva 

ou de descargas elétricas. Com base nessas condições favoráveis, a subcomissão que efetuou a 

análise do Fator Meteorológico concluiu não haver evidências de que as condições 

meteorológicas existentes no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) tenham contribuído 

diretamente para o acidente (NASCIMENTO, 2004). 

Em relação ao fator material, o relatório concluiu que o acidente teve início com o 

funcionamento intempestivo, porém nominal, durante 40 segundos, do propulsor A do primeiro 

estágio. Foram encontradas fortes evidências de que este funcionamento intempestivo do 

propulsor 'A ' foi iniciado pelo acionamento, também intempestivo, de um dos detonadores do 

conjunto de ignição do propulsor. Duas hipóteses foram analisadas para o acionamento do 

detonador do propulsor 'A': a) existência de corrente elétrica na “linha de fogo”; e b) existência 

de descarga eletrostática no interior do detonador (NASCIMENTO, 2004). 

O relatório, ao analisar o fator operacional, apontou a presença de pontos de fragilidade 

na segurança operacional do CLA, composta pela segurança de terra, de vôo e de plataforma. 

Foi observada a falta de gerenciamento de risco, principalmente na condução das atividades de 

Fig. 2: Torre Móvel de Integração (TMI) de Alcântara após o incêndio. 

Fonte: EBC, 2014. 
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integração e preparação para o lançamento. O grupo de gerenciamento de documentação estava 

reduzido, além de não existir uma comissão de gerenciamento da configuração formalmente 

constituída (NASCIMENTO, 2004). 

A análise do Fator Humano identificou uma defasagem entre os recursos humanos e 

materiais previstos como necessários ao projeto e os efetivamente disponíveis, além de uma 

notada redução de investimento em capacitação técnica. Percebeu-se uma vulnerabilidade do 

sistema de segurança do trabalho com subjetividade na avaliação dos riscos operacionais e do 

ambiente de trabalho. A sistemática de controle de acesso e permanência de pessoas na torre 

móvel de integração foi considerada ineficaz, pois permitia a presença de número elevado de 

operadores. O processo de comunicação funcional foi considerado ineficaz (NASCIMENTO, 

2004). 

Seguindo o mesmo critério de classificação por fatores, o relatório apresentou algumas 

recomendações que indicavam ações em médio e longo prazo, que deveriam ser implantadas 

para que houvesse continuidade no projeto do veículo lançado de satélites.  

 Recomendações de meteorologia foram propostas a fim de que houvesse o 

desenvolvimento de normas operacionais relativas à degradação do sistema meteorológico do 

CLA, radares meteorológicos devem ser instalados e um especialista em Meteorologia deve ser 

contratado (NASCIMENTO, 2004). 

 Com relação ao fator material, foi proposta uma nova revisão das redes elétricas do 

VLS-1, com especial atenção à proteção contra descargas eletrostáticas sobre correntes e 

análise de circuitos ocultos e uma reavaliação dos dispositivos de segurança associados à 

ignição do primeiro estágio (NASCIMENTO, 2004). 

Para o fator operacional recomendou-se a revisão do plano geral para a manutenção da 

infraestrutura do campo de lançamento e a criação de uma norma que disciplinasse as 

atividades de projeto e manutenção da infraestrutura. Recomendou-se ainda: elaborar um novo 

projeto da torre móvel de integração, treinar as equipes de comando de lançamento, elaborar 

análise de risco do sistema VLS-1 e adotar normas para a garantia da qualidade e 

gerenciamento de projetos e de procedimentos de certificação (NASCIMENTO, 2004). 

Os pontos recomendados para o fator humano foram listados no relatório da seguinte 

forma: investir em especialização, aperfeiçoamento, treinamento e reciclagem de servidores; 

incentivar a continuidade da formação, no nível de mestrado e doutorado, das atuais equipes; 

ampliar o intercâmbio com instituições externas; aperfeiçoar o modelo de gestão integrada de 

sistemas, incluindo gerência de riscos, meio ambiente, gestão da qualidade, segurança e saúde 

ocupacional; incentivar o desenvolvimento de um Programa de Segurança do Trabalho nos 
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centros de lançamentos; e criar, normatizar e implementar um Plano de Gerenciamento de Crise 

e Apoio à Emergência (NASCIMENTO, 2004). 

 

1.5. CAMPOS DE LANÇAMENTO DE VEÍCULOS AEROESPACIAIS 

 

Os Centros de Lançamentos de Veículos Aeroespaciais, também conhecidos como 

Bases ou Cosmódromos, são estruturas especialmente preparadas para o lançamento de 

veículos espaciais, como Foguetes e Ônibus Espaciais. Geralmente, os Centros de 

Lançamentos  são locais sob jurisdição militar, de um determinado Estado Soberano. Como 

exemplos, podemos citar o Centro da Barreira do Inferno e o Centro de Alcântara no Brasil, sob 

a jurisdição do Comando da Aeronáutica, e do Cabo Canaveral, sob a jurisdição da NASA 

(National Aeronautics and Space Administration; Administração Nacional do Espaço e da 

Aeronáutica), que é uma agência do Governo dos EUA (DELLAGNEZZE, 2011). 

 Existem alguns fatores, conforme Miranda (20015), que influenciam a escolha de um 

local para se construir um centro de lançamento: 

a) Baixo índice demográfico; 

b) Baixo índice pluviométrico; 

c) Fácil acesso; 

d) Proximidade de suporte logístico; 

e) Proximidade de campo de pouso; 

f) Área de impacto em mar aberto; 

g) Próximo do equador magnético. 

 

 Nem todos os países dispõem de locais com essas condições ideais e, por isso, não 

possuem bases de lançamentos. Contudo, caso estes países desejem efetuar o lançamento do 

seu próprio foguete, poderão criar parcerias e acordos internacionais, devendo, no entanto, 

submeterem-se às regras de segurança e à legislação soberana do Estado detentor da Base de 

Lançamento.  

 Atualmente, vários países detém a tecnologia própria para lançamento de foguetes. 

Neste seleto grupo estão EUA, Rússia, França e China, que são integrantes do Conselho de 

Segurança da ONU, e ainda, Japão, Brasil, Índia, Irã e Coréia do Norte. Neste grupo ainda está 
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a ESA - Agencia Espacial Europeia, que congrega os interesses dos países, Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Países Baixos, Irlanda, Itália, 

Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça. A ESA tem ainda acordos de 

estreita colaboração com o Canadá, Hungria e República Checa (DELLAGNEZZE, 2011). 

 

1.5.1. Principais centros de lançamento no mundo 

 

Na América do Norte, os Estados Unidos são os principais e mais importantes 

detentores da tecnologia de lançamento de foguetes, e são o país que tem o maior número de 

Centros de Lançamentos no mundo. Existem 7 centros de lançamento nos EUA, são eles: (a) 

Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, conhecida como Cabo Kennedy, em Merritt Island, 

Flórida; (b) Centro Espacial John Kennedy Space Center, em Merritt Island, Flórida; (c) Base 

da Força Aérea de Vandenberg, Califórnia; (d) Complexo de Lançamentos de Kodiak, Kodiak 

Island Borough, Alaska; (e)  Base de Lançamentos Espaciais de Mojave, Mojave, Califórnia; 

(f) Base de Lançamentos Espaciais de Oklahoma, Burns Flat, Oklahoma; (g) Base de 

Lançamentos Espaciais Regional de Southwest, Upham, Novo México. 

Na América do Sul, localizam-se três centros de lançamento, são eles: (a) Centro de 

Lançamento da Barreira do Inferno, Parnamirim, no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil; (b) 

Centro Espacial de Lançamentos de Alcântara, no Estado do Maranhão, Brasil. (c) Centro 

Espacial de Kourou, Guiana Francesa. 

Na Ásia, localizam-se os seguintes principais Centros: (a) Cosmódromo de Baikonur 

(Tyuratam), Cazaquistão; (b), Cosmódromo de Plesetsk, Rússia; (c) Centro de Lançamentos de 

Satélites de Jiuquan, China; (d) Centro de Lançamentos de Satélites de Taiyuan, China; (e) 

Centro de Lançamentos de Satélites de Xichang, China; (f) Centro Espacial de Tanegashima, 

Ilhas Tanegashima, Japão; (g) Centro Espacial de Uchinoura, Japão; (h) Base de Sriharikota, 

Índia; (i) Base de Dongchang-ri, Coréia do Norte; (j) Base de Musudan-ri, Coréia do Norte. 

Na Europa localizam-se dois Centros. (a) Centro de Lançamentos de Esrange, Kiruna, 

Suécia; (b) Centro de Lançamento e Andoya, Noruega. 

 Na Oceania, localiza-se a Base de Lançamentos Espaciais das Ilhas Christmas. ou Ilha 

do Natal, que está sob a jurisdição da Austrália. O território da base tem 135 Km
2
, e uma 

população de 1.500 pessoas, e localiza-se no Oceano Índico, a 2.500 km a nordeste de Perth, 

Austrália, e a 380 km ao sul de Java, Indonésia. 

No Pacífico, localiza-se o Centro de Lançamento Sea Launch (Lançamento Marítimo), 

cuja Plataforma está instalada em pleno Oceano Pacífico. O Sea Launch foi criado em 1995 e 
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foi pioneiro na ideia de promover lançamentos espaciais a partir de uma Plataforma Marítima 

Móvel, deslocada para a área do mar aberto no Oceano Pacífico, bem em cima da linha do 

Equador. O Sea Launch é um Consórcio Privado Internacional Sea Launch, constituído pelas 

empresas Boeing (40%), dos EUA, Energia (25%), da Rússia, Kvaerner Asa (20%), da 

Noruega, e Yuznoye e Yuzjmash (15%), da Ucrânia (DELLAGNEZZE, 2011). 

A figura 3, a seguir, apresenta a distribuição geográfica dos principais centros de 

lançamento aeroespacial do mundo. Observa-se que estes centros estão concentrados no norte e 

leste do nosso planeta. 

 

 

 

 

A seguir serão apresentados os principais e mais importante centros de lançamento de veículos 

espaciais do mundo. 

 

 

 

 

 

Fig 3: Mapa Mundi com os principais Centros de Lançamento do Mundo. 

Fonte: Space Today on Line, 2014. 
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1.5.1.1. EUA - Centro Espacial John F. Kennedy (KSC) – Cabo Canaveral. 

 

O Centro Espacial John F. Kennedy (KSC) é a base de lançamento de veículos espaciais 

da NASA, localizado no Cabo Canaveral, na Ilha Merritt, nos Estados Unidos. O Centro se 

localiza entre Miami e Jacksonville. Ele possui 55 km de comprimento e cerca de 10 km de 

largura, cobrindo uma área de 567 km². Cerca de 17 mil pessoas trabalham no local. 

As operações são atualmente controladas do Complexo de Lançamento 39, localizado 

no Vehicle Assembly Building. Distante 6 km a leste do local de construção dos veículos estão 

duas Bases de Lançamento. À 8 km ao sul está localizada a Área Industrial KSC, onde muitas 

das construções de suporte do Centro estão localizadas, bem como as centrais administrativas 

(NASA, 2014,g). 

Os EUA escolheram esta localização por ser a ideal, pelo fato de estar mais próxima da 

linha do equador que a maioria das outras partes dos Estados Unidos, e por atender a requisitos 

de segurança, dentro de seu território continental. Além disso, esta localização possibilita 

lançamentos voltados para o Oceano Atlântico. As dificuldades para lançar a partir do KSC não 

são poucas: tráfego intenso de aviões e navios; frequência de tufões, e perda de eficiência nos 

lançamentos equatoriais. 

As únicas operações de lançamento do Centro Espacial Kennedy são no Complexo de 

Lançamento 39. Todas as outras operações de lançamento ocorrem na Estação da Força Aérea 

de Cabo Canaveral (CCAFS), que é operada pela Força Aérea dos Estados Unidos. Esta área 

vem sendo utilizada pelo Governo Norte Americano desde 1949, quando o Presidente Harry S. 

Truman estabeleceu o Joint Long Range Proving Grounds no Cabo Canaveral para testar 

mísseis (DELLAGNEZZE, 2011). 

 

1.5.1.2. Cazaquistão – Cosmódromo de Baikonur (Tyuratam)  

 

O Cosmódromo de Baikonur, também chamado de Tyuratam, é a primeira e maior Base 

de Lançamentos de Foguetes do mundo. Está em operação desde a década de 1950, sendo, a 

princípio, uma Base de Lançamento de Mísseis de Longo Alcance. Entretanto, com o florescer 

da Guerra Fria, tornou-se uma Base tecnológica dirigida por interesses da União Soviética para 

a conquista do espaço. 

Do Cosmódromo de Baikonur já foram lançadas diversas missões espaciais importantes 

e históricas, como o primeiro satélite artificial, o Sputnik, e o voo orbital de Yuri Gagarin, 

assim como as Missões Soyuz (União). 
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O lançamento do Próton foi planejado para este centro, na época da União Soviética. 

Naquele período, já havia uma série de restrições de segurança, obrigando o lançador a 

percorrer um estreito corredor, sobre o Afeganistão. Atualmente, a Rússia aluga do Cazaquistão 

o uso do Centro, bem como áreas de impacto de estágios (PALMÉRIO, 2013). 

Fato relevante para história espacial brasileira foi o Tenente-Coronel Marcos Pontes ter 

sido lançado a partir do Cosmódromo de Baikonur, Cazaquistão no dia 30 de março de 2006, 

sendo assim o primeiro brasileiro a ir ao Espaço, levando consigo alguns experimentos 

científicos para serem realizados em ambiente de micro gravidade. 

 

1.5.1.3. Guiana Francesa - Centro Espacial de Kourou 

 

O Centro Espacial da Guiana, ou mais comumente denominado Centro Espacial 

Guyanais (CSG) é território francês, localizado perto de Kourou, na Guiana Francesa. O Centro 

foi criado em 1968, e sua localização foi escolhida estrategicamente para ser uma base de 

lançamento devido a sua posição geográfica: proximidade ao Equador e possibilidade dos 

lançamentos serem voltados para o oceano.  

 Kourou está localizada a 60 km noroeste de Caiena, Capital da Guiana, e a 

aproximadamente, 500 km (310 milhas) ao norte do Equador, a uma latitude de 5°e 10'. Nessa 

latitude, a rotação da Terra está a uma velocidade de aproximadamente 460 metros por segundo 

(1.000 km / h, 1.700 km/h) quando a trajetória de lançamento do foguete está apontada para o 

leste. A proximidade do Equador possibilita se fazer manobras de satélites de órbita 

geoestacionária mais simples e menos onerosa (CNES, 2015). 

 

1.5.1.4. China - Centro de Lançamento de Satélite de Jiuquan 

 

O Centro de Lançamento de Satélite de Jiuquan (JSLC) é uma Base de Lançamento de 

Veículos Espaciais da República Popular da China, no deserto de Gobi, na Província de Gansu, 

situada aproximadamente a 1.600 quilômetros a oeste de Beijing. Foi fundada em 1958, 

tornando-a o primeiro de três espaçoportos da China. Mais lançamentos chineses ocorreram em 

Jiuquan do que em qualquer outro lugar. 

O JSLC é usado geralmente para lançar veículos em órbitas mais baixas e médias com 

ângulos orbitais de grande inclinação, assim como meio de testes de mísseis de longo alcance. 

Suas facilidades são avançadas e fornecem o suporte a cada fase de uma campanha de 

lançamento de satélite. O local inclui o Centro Técnico, o Complexo de Lançamento, o Centro 
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de Controle de Lançamento, o Centro de Controle de Comando da Missão e vários outros 

sistemas de suporte logístico. 

O Centro cobre uns 2800 quilômetros quadrados maciços e pode servir de casa para 

mais de 20.000 pessoas. As facilidades e o equipamento de suporte de lançamento 

provavelmente foram modelados com base em similares soviéticos e a União Soviética, pelo 

menos no início dos anos 1960, pode ter fornecido o suporte técnico a Jiuquan. O Centro do 

Lançamento foi o foco de muitos lançamentos bem sucedidos da China no espaço, incluindo 

seu primeiro satélite, Dong Fang Hong 1, em 1970, e sua primeira missão tripulada ao espaço, 

Shenzhou 5, em 15 de outubro de 2003 (DELLAGNEZZE, 2011). 

 

1.5.1.5. Centro de Lançamento de Alcântara - CLA 

 

A segunda Base de Lançamentos de Foguetes da Força Aérea Brasileira foi denominada 

de Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), sendo criado pelo Decreto nº 88.136, de 1º de 

Março, de 1983, no município de Alcântara, e está localizada à 50 km de São Luís, capital do 

Estado brasileiro do Maranhão. Destina-se a realizar missões de lançamentos de satélites e 

sedia os testes do Veículo Lançador de Satélites (VLS). A Base possui uma área de 620 km 
2 

e 

está situada na latitude 2°18’ sul a partir da qual é possível aproveitar ao máximo, a rotação da 

Terra para colocar satélites em órbita. O primeiro lançamento de um foguete foi em 1989. 

O CLA foi criado como alternativa ao Centro de Lançamento da Barreira do Inferno 

(CLBI), localizado em Parnamirim no estado do Rio Grande do Norte, pois o crescimento 

urbano nos arredores do CLBI não permitia ampliações da Base.  

Uma das vantagens do CLA em relação a outros centros de lançamento é a sua 

proximidade com a Linha do Equador (2 graus e 18 minutos de latitude sul), onde o consumo 

de combustível para o lançamento de satélites é menor, pois a velocidade de rotação da Terra na 

altura do Equador auxilia o impulso dos lançadores e, assim, favorece a economia do 

propelente utilizado nos foguetes.  

A disposição da Península de Alcântara permite lançamentos em todos os tipos de 

órbita, desde as equatoriais (em faixas horizontais) às polares (em faixas verticais), e a 

segurança das áreas de impacto do mar que foguetes de vários estágios necessitam ter, pois 

todos os lançamentos são voltados para o oceano. 

A área em torno do Centro tem baixa densidade demográfica e possibilita a existência 

de diversos sítios para foguetes diferentes. As condições climáticas permitem o tempo estável, 

o regime de chuvas bem definido e os ventos em limites aceitáveis, que tornam possível o 
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lançamento de foguetes em praticamente todos os meses do ano. A Base é considerada uma das 

melhores do mundo, pela sua localização geográfica e por estar a dois graus da linha do 

Equador (CLA, 2014). 

 

 

 

O outro Centro de Lançamento de veículo aeroespacial, brasileiro, é o Centro de 

Lançamento da Barreira do Inferno – CLBI, que está localizado próximo à cidade de Natal, na 

cidade de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. O CLBI, local onde esta pesquisa foi 

desenvolvida, é o assunto abordado no capítulo 2 deste trabalho. 

 

1.5.2. Estrutura dos centros de lançamentos 

A atividade espacial e, mais especificamente, de lançamentos de veículos aeroespaciais, 

requer uma estrutura física e logística muito bem elaborada.  

Muito embora sejam utilizadas tecnologias diferentes nos diversos centros espalhados 

pelo mundo, percebemos que as necessidades estruturais de um Centro de Lançamento são 

praticamente as mesmas, independentemente da nacionalidade. 

Segundo Miranda (2005), a estrutura de uma base de lançamento deve ser formada por 

Áreas Operacionais e de Apoio. As áreas operacionais são subdivididas em: Lançamento de 

veículos, Preparação de Veículo, Controle, Rastreio e Tratamento dos dados. As áreas de apoio 

são formadas pela Logística, Casa de Força, Geradores de energia, Fornecimento e distribuição 

de água, Refeitório, Alojamento, Transporte, e Informática. 

Em seguida, será detalhado um pouco mais, sobre a estrutura e os meios de uma Base de 

Lançamento. 

 

Fig. 4: Vista aérea da plataforma de lançamento do CLA. 

Fonte: Agência Espacial Brasileira. 
Fig. 5: Torre Móvel de Integração de Alcântara, 

após ser reconstruída. 

Fonte: CLA. 
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- Área Operacional 

 

a) Centro de Controle: local onde ocorre o planejamento, coordenação, tomada de decisão, 

monitoramento e controle geral de toda operação de lançamento. Métodos computacionais de 

interface e de gerenciamento operacional ligam o centro de controle ao foguete, alimentam 

baterias e possibilitam a ignição do foguete.  

 

b) Prédio de Preparação de Propulsores: local preparado especialmente para receber os 

propulsores para preparação, testes, manuseio, transporte, e montagem dos foguetes. 

 

c) Prédio de Preparação de Carga útil: local preparado especialmente para testes, ensaios, 

montagens, reparos nas cargas úteis que serão transportadas no foguete, podendo ser algum tipo 

de experimento, no caso de foguetes de sondagem, ou satélites, no caso de veículos lançadores. 

Em geral essas salas são controladas e preparadas especialmente, com controle de temperatura, 

umidade, para que não influências nas cargas úteis. 

 

e) Plataforma de lançamento: local de onde os veículos são lançados. Também chamadas de 

lançadores, dispositivos onde os veículos aeroespaciais são instalados, conectados aos sistemas 

de medidas e alimentação para ignição e o lançamento.  

 

f) Casamata: local mais próximo da plataforma de lançamento, construído com estrutura 

reforçada, que serve como abrigo dos equipamentos e instrumentação de testes finais, dos 

dispositivos de disparo e comando do veículo, além de abrigar as equipes de operadores e de 

segurança no momento do lançamento. 

 

h) Segurança Operacional: disposição de meios necessários para garantir a segurança do 

lançamento tanto durante o voo do veículo (segurança de voo), quanto das pessoas que 

executam as atividades de preparação para o lançamento (segurança de superfície). 

 

i) Sistemas de Radares: permite a visualização e acompanhamento da trajetória, apogeu, ponto 

de impacto do veículo através dos sistemas de radares. 
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1.5.3.  Custo de um lançamento de foguete 

 

 O custo de um lançamento de foguete pode ser analisado de duas maneiras. A primeira 

forma é analisar o preço da operação de lançamento total de cada veículo, e a segunda forma 

pelo preço da carga útil por peso (PALMERIO, 2013). 

 Segundo Selding (2012), o preço médio de um lançamento de um satélite comercial é 

da ordem de U$ 51 milhões, porém o valor gasto pelo proprietário do satélite depende de uma 

série de variáveis, tais como: o volume de satélites a ser lançados, a categoria do lançador, e 

interesses comerciais e políticos. 

 Quanto maior o número de satélites a ser lançados, menor o valor gasto.  A manutenção 

da constelação de satélites Iridium foi contratada por US$ 492 milhões, para o lançamento de 

72 satélites, perfazendo o preço de US$ 6,8 milhões por satélite, o que é considerado um preço 

muito atraente (SELDING, 2012).  

 O preço pode variar dependendo da categoria do veículo lançador, em termos de sua 

confiabilidade. Veículos novos e pouco testados tem um risco maior e são menos confiáveis, 

por isso atraem poucos clientes e o preço tende a ser mais baixo. 

 Normalmente os Governos dos países subsidiam a produção dos lançadores de satélites, 

e podem subsidiar mais fortemente o lançamento de satélites de seu interesse, sejam eles 

internos ao país ou estrangeiros (FOUST, 2013). 

Lançamentos de satélites militares normalmente são mais caros, devido alguns fatores 

como nível de sigilo, complexidade e confiabilidade, o que elevam o preço do lançamento. 

Segundo a Via Satellite (2009), a Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) 

pretende construir um pequeno lançador cujo preço de lançamento seja de US$ 32 milhões, o 

equivalente a menos de um terço do atual H-2 a. 

Para se ter uma ideia do preço de um lançamento de satélites, podemos citar alguns 

valores. O lançamento do AsiaSat pelo Proton custou US$ 107 milhões e a AsiaSat também 

contratou um lançamento por US$52,2 milhões, a ser realizado pelo Falcon9 (SELDING, 

2012). Segundo Leionel (2012), o preço médio do lançamento do Delta2 é de US$ 137 milhões 

e o satélite franco-americano Jason-3 pagou US$82 milhões pelo Falcon9, preço este superior 

àquele pago pela AsiaSat, por ter sido negociado pelo NLS, o que não favoreceu o cliente. 

Analisar o custo de um lançamento de foguete possibilita a compreensão de diversos 

riscos associados, como os riscos políticos, comerciais, econômicos, financeiros e de acidentes. 

O que revela, desta forma, que investir em qualidade e segurança é fundamental para a 

diminuição das probabilidades de fracasso em operações desta natureza.  
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Esses valores levam em consideração além do custo do veículo lançador, os serviços 

prestados pelos Centros de Lançamentos, que envolvem recursos humanos, materiais, 

tecnologia e apoio logístico. 
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CAPÍTULO 2: CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO 

INFERNO – CLBI 

 

Este capítulo apresenta o local onde foi realizada a pesquisa, destacando-se a estrutura 

organizacional do Centro, a localização geográfica, as instalações e estrutura física, o 

organograma funcional e operacional, a história do Centro, sua população e o perfil da equipe 

de resposta a emergência que participam dos treinamentos simulados no CLBI. 

 

2.1. HISTÓRICO DO CENTRO 

 

 Fundado em 1965, pela Força Aérea Brasileira (FAB), o Centro de Lançamento da 

Barreira do Inferno está localizado no município de Parnamirim, a 12 km de Natal, capital do 

Rio Grande do Norte, e integra o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) 

do Governo Federal. O CLBI foi criado no período chamado de corrida espacial, pelo GTEPE - 

Grupo de Trabalho de Estudos e Projetos Espaciais, subordinado ao EMAER, Estado Maior da 

Aeronáutica. Os objetivos deste grupo eram: formar equipes especializadas em lançamento de 

foguetes; estabelecer programas de sondagens meteorológicas e ionosféricas em cooperação 

com organizações estrangeiras; incentivar a indústria privada brasileira a galgar os degraus da 

tecnologia espacial; e escolher o local no Brasil e nele construir um campo de lançamento de 

foguetes. 

 O GTEPE estabeleceu alguns parâmetros para a escolha do local e construção do campo 

de Lançamento, como: baixo índice demográfico, baixo índice pluviométrico, área de impacto 

para o primeiro estágio em mar aberto, fácil acesso, proximidade de suporte logístico, 

proximidade de um campo de pouso de grande porte, entre outros. 

 O local que reuniu todos os parâmetros estabelecidos foi a área da praia da Barreira do 

Inferno, localizada em Natal/RN, dando inclusive o nome ao Centro. 
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 Desde sua criação, em 1965, o CLBI executa e presta apoio às atividades de lançamento 

e rastreio de engenhos aeroespaciais e de coleta e processamento de dados de suas cargas úteis, 

bem como executa testes e experimentos. Já foram lançados do Centro 2.373 veículos de 

fabricação nacional e 558 veículos estrangeiros, a partir de acordos e cooperações 

internacionais.  

  

Figura: 07: Número de veículos lançados no CLBI desde sua fundação (1965). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 
           

Fig.06: Vista aérea das plataformas de lançamento. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

      Total de veículos lançados – 2.931  

 Veículos estrangeiros: 558 – 19,01% 

 Veículos nacionais: 2.373 – 80,99% 
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 Desde o ano de 2010 o CLBI deu início à realização de pesquisas básica e aplicada, 

relacionadas com a Política da Aeronáutica para Pesquisa e Desenvolvimento e com a Política 

Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais. 

 

2.2. INSTALAÇÕES 

 

 O CLBI está localizado em uma aérea litorânea do Rio Grande do Norte, no município 

de Parnamirim. Com uma área de 19,6 km
2
, o CLBI compreende uma grande área de 

vegetação, sendo responsável pela preservação desta que é considera zona de proteção 

ambiental. 

 A rodovia RN 063, que liga as localidades de Ponta Negra e Pium, cruza a área do 

CLBI, dividindo o Centro em setor leste e oeste, desta forma, alguns prédios estão localizados 

no setor leste e outros no oeste. As instalações físicas do CLBI situam-se em uma pequena 

parte deste grande terreno e foram construídas para dar suporte aos lançamentos de veículos 

aeroespaciais.  

 A maioria das instalações físicas do Centro está concentrada no setor leste. Concentram-

se deste lado os prédios da Direção e Assessorias, Divisão Administrativa, Divisão de Apoio e 

Infraestrutura e parte da Divisão Operacional, que é o caso da área de Preparação e Lançamento 

de foguetes, que deve ficar nas proximidades com o oceano por questões de segurança, pois os 

veículos são lançados em direção ao mar.  

 Do lado oeste do Centro, localizam-se outros prédios pertencentes à Divisão 

Operacional, os radares Adour e Bearn e a estação de telemedidas. Estes prédios ficam 

estrategicamente posicionados mais distantes da plataforma de lançamento e em uma posição 

mais elevada com objetivo de aumentar a eficiência do rastreio. 

 A figura 8 apresenta o prédio da Direção, local destinado à alta direção e assessorias 

com objetivo de tratar assuntos estratégicos e de ordem gerencial. 
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  As figuras 9, 10 e 11, apresentam os prédios das divisões: Divisão de Apoio e 

Infraestrutura – DAI, Divisão de Operações – DOP e Divisão Administrativa – DAM. 

 O prédio da DAI compreende as oficinas de serviços gerais, pintura, carpintaria, 

hidráulica, ferramentaria e eletromecânica, além de escritórios de secretarias. No prédio da 

DOP são realizados os planejamentos das operações de lançamento, além do monitoramento de 

segurança operacional. No prédio da DAM, localizam-se os setores de Recursos Humanos e de 

Intendência (finanças, licitações, provisões, tesouraria, etc). 

 

 

 

 

Fig. 08: Prédio da Direção do CLBI 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

Fig. 09: Divisão de Apoio a Infraestrutura 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

Fig. 10: Divisão de Operações 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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 Do lado oeste estão posicionados os prédios da estação de telemedidas, local 

responsável pelo rastreio e tratamento de dados das operações locais, como também, em 

operações realizadas no Centro de Lançamento de Alcântara - CLA e no Centro Espacial 

Guianês – CSG, conforme ilustrado nas figuras 12 e 13. 

 

 

 

Ainda do lado oeste do Centro, estão posicionados os prédios dos radares Adour e Bearn, como 

mostram as figuras 14 e 15 respectivamente. 

Fig. 11: Divisão Administrativa. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

Figura 12: Antena Estela (Telemedidas). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

 

Figura 13: Sala de Operações da Estação de Telemedidas. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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 Nas proximidades da praia, está localizada a área de Preparação e Lançamento de 

foguetes. Nesta área está o paiol, o prédio de preparação de propulsores, o prédio da cara útil, 

as plataformas de lançamento e a casamata. As figuras 16 e 17 ilustram a Casamata, local mais 

próximo da área de lançadores onde os operadores ficam posicionados durante a cronologia de 

lançamento. 

 Figura 16: Interior da Casamata.  

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

 

Figura 17: Exterior da Casamata. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

Figura 14: Radar Adour. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

Figura 15: Radar Bearn. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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2.3. POPULAÇÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO LOCAL DE ESTUDO 

 

 O CLBI é composto por 420 servidores, sendo 350 militares e 70 civis, e está 

estruturado de forma hierarquizada, sendo liderado pela Direção e Vice Direção. 

 Subordinada à Direção estão as 3 (três) divisões: Divisão Administrativa (DAM), 

Divisão Operacional (DOP) e Divisão de Apoio e Infraestrutura (DAI).  

 A DAM compreende as subdivisões de recursos humanos (pessoal civil e militar, 

assistência social, saúde e capacitação), além da subdivisão de intendência (finanças, registro, 

provisões, e licitações).  

 A Divisão Operacional é formada pelas subdivisões: Técnica; Preparação e Lançamento 

e Localização e Medidas. Conhecida como o “coração” do Centro, a DOP é a responsável pelo 

desenvolvimento da missão do CLBI: “Executar e prestar apoio às atividades de lançamento e 

rastreio de engenhos aeroespaciais e de coleta e processamento de dados de suas cargas úteis, 

bem como executar os testes, experimentos, pesquisa básica ou aplicada e outras atividades de 

desenvolvimento tecnológico de interesse da Aeronáutica, relacionados com a Política da 

Aeronáutica para Pesquisa e Desenvolvimento e com a Política Nacional de Desenvolvimento 

das Atividades Espaciais”.  

 A Divisão de Apoio e Infraestrutura é responsável pelos serviços de apoio e logística, 

necessários para o bom funcionamento do Centro, como fornecimento de energia elétrica, 

alimentação, transporte, hospedagem e serviços gerais. 

 A seguir, a figura 18 apresenta o organograma funcional do CLBI, com suas Divisões, 

Seções, Subseções e Assessorias. 
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LEGENDA 

CTO – CONSELHO TÉCNICO OPERACIONAL SLB – SEÇÃO DE LOCALIZAÇÃO BEARN 

APC – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E 

CONTROLE 
STR - SEÇÃO DE TRANSPORTE 

SCI – SETOR DE CONTROLE INTERNO SEL - SEÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

AJUR – ASSESSORIA JURÍDICA SCL – SEÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO 

CINFAI – COMPANHIA DE INFANTARIA 
SDPL – SUBDIVISÃO DE PREPARAÇÃO E 

LANÇAMENTO 

CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES 

 

SPR – SEÇÃO DE PREPARAÇÃO 

SINT – SEÇÃO DE INTELIGÊNCIA SLN – SEÇÃO DE LANÇAMENTO 

Fig. 18: Organograma funcional do CLBI. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 
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SCS – SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DAÍ – DIVISÃO DE APOIO E INFRAESTRUTURA 

SECDIR – SECRETARIA DA DIREÇÃO SEN – SEÇÃO DE ENGENHARIA 

DOP – DIVISAÕ OPERACIONAL SPT – SEÇÃO DE PATRIMÔNIO 

SEP – SEÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS SSG – SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 

SPO – SEÇÃO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL DAM – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

SDTE – SUBDIVISÃO TÉCNICA SPM – SEÇÃO DE PESSOAL MILITAR 

STC – SEÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES SAS - SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

STI – SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SPC - SEÇÃO DE PESSOAL CIVIL 

SMT – SEÇÃO DE METROLOGIA SCT – SEÇÃO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 

SDLM – SUBDIVISÃO DE LANÇAMENTO E 

MEDIDAS 
SSA - SEÇÃO DE DAÚDE 

STM – SEÇÃO DE TELEMEDIDAS SFI – SEÇÃO DE FINANÇAS 

STS – SEÇÃO DE TRAJETOGRAFIA E 

SINCRONIZAÇÃO 
SPV – SEÇÃO DE PROVISÕES 

SLA – SEÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ADOUR SSE – SEÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS 

 
 

 Durante as operações, também denominadas de campanhas de lançamento de foguetes, 

o Centro assume outro organograma, chamado de organograma operacional. A figura 19 

apresenta o organograma operacional do CLBI e destaca a ASO – Assessoria Operacional, que 

contempla os grupos de foco da pesquisa. 

 

 

 

Fig. 13: Organograma operacional do CLBI 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013 
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LEGENDA 

ACOL - ADJUNTO DO COORDENADOR DE 

LANÇAMENTO  

QUA - QUALIDADE 

ADR - RADAR ADOUR  RCA - RECONHECIMENTO DE ÁREA 

ASO - ASSESSORIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL SCL - SEÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO 

CAV - CONTROLE AVANÇADO  SEL - SEÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

CGO - COORD. GERAL DA OPERAÇÃO.   SINC - SINCRONIZAÇÃO 

CHMIS - CHEFE DA MISSÃO SOR - SEGURANÇA ORGÂNICIA 

CIN - CONTRA INCÊNDIO SPF - SEGURANÇA DE PLATAFORMA 

COL - COORD. DE LANÇAMENTO. SSA - SERVIÇO DE SAÚDE 

CPL - COORD. DE PREPARAÇÃO E LANÇAMENTO. SSE - HOTEL DE TRÂNSITO 

CSO - COMUNICAÇÃO SOCIAL  SSP - SEGURANÇA DE SUPERFÍCIE 

DIR - DIREÇÃO SSU - SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA 

ERS - EQUIPE DE RESGATE E SALVAMENTO STB - SEGURANÇA DO TRABALHO 

INF - INFORMÁTICA STR - SEÇÃO DE TRANSPORTES 

INT - INTELIGÊNCIA SVO - SEGURANÇA DE VOO 

LOG - LOGÍSTICA TLC - TELECOMUNICAÇÕES 

MET - METEOROLOGIA TLM - TELEMEDIDAS 

MTR - METROLOGIA TRJ - TRAJETOGRAFIA 

Fig. 19: Organograma operacional do CLBI. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 
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2.4. PERFIL DA EQUIPE DE EMERGÊNCIA 

 

 O perfil da equipe de emergência do CLBI foi traçado a partir da aplicação do 

Levantamento Sócio Profissional e Organizacional (Apêndice B) junto aos membros das 

equipes de emergência. 

 A equipe de emergência é composta por 30 pessoas, sendo a maioria do gênero 

masculino (94%) conforme apresentado na figura 20. É importante salientar que nem todos os 

30 membros que fazem parte das equipes de emergência participam ao mesmo de uma 

operação. Cada operação necessita, em média, de 23 membros atuando. Assim como em outras 

equipes de emergência, no CLBI, também predomina o gênero masculino. Isto se deve ao fato 

do ingresso de “praças” (soldados e cabos) no serviço militar é exclusivo do sexo masculino. 

 

 

 

 

 Com relação à faixa etária, pode-se observar que grande parte dos membros da equipe 

de emergência tem idade inferior a 25 anos (45,2%), 96,8% tem 45 anos ou menos, 100% tem 

6% 

94% 

Gênero  

Feminino 

Masculino 

OA - ORDEM DE ATIVIDADES VDR - VICE-DIREÇÃO 

PLN - PLANEJAMENTO  

Figura 20: Gênero da equipe de emergência. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

Quadro 01: Legenda do organograma operacional do CLBI. 

 Fonte: Adaptada pelo autor, 2013. 
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50 anos ou menos, e com relação ao estado civil, observa-se que mais da metade são solteiros 

(51,6%), como ilustra as figuras 21 e 22, respectivamente. Portanto, configura-se como sendo 

uma equipe de emergência formada, em sua maioria, por pessoas jovens e solteiras. 

 A juventude apresentada pela equipe de emergência do CLBI é um fator considerado 

importante e que aumenta a eficiência no atendimento a emergência devido as características 

próprias dos jovens, como: disposição, vitalidade, agilidade e força. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 
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50,0% 

20 a 25 
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26 a 30 
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31 a 35 
anos 

36 a 40 
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41 a 45 
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46 a 50 
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45,2% 

12,9% 
16,1% 

0,0% 

22,6% 

3,2% 

Faixa Etária 

48,4 51,6 

Estado Civil  

Casado 

Solteiro 

Figura 21: Faixa Etária da equipe de emergência. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

Figura 22: Estado Civil da equipe de emergência. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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 No que diz respeito aos níveis de escolaridade dos membros das equipes de emergência, 

destacam-se o ensino médio completo (71%), conforme mostra a figura 23. Pôde-se observar, 

através de ação conversacional que a maioria destes profissionais busca a entrada em 

universidades para iniciar um curso superior, em especial o curso de Educação Física. 

 

 

 

 Todos os membros da equipe de emergência do CLBI são militares, e com relação ao 

posto ocupado atualmente na carreira militar, pode-se obsevar que grande parte é soldado 

(45,2%), e que a maioria entrou na carreira militar há 4 anos ou menos (45,2%), e (71,1%), há 

15 anos ou menos, como ilustrado nas figuras 24 e 25. 

 

 

71% 

29% 

Escolaridade 

Ensino Médio Completo 

Ensino Superior Completo 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 

soldado 

Cabo 

sargento 

sub oficial 

Aspirante 

Tenente 

Capitão 

45,2% 

12,9% 

22,6% 

3,2% 

3,2% 

6,5% 

6,5% 

Posto Ocupado 

Figura 23: Escolaridade da equipe de emergência 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

Figura 24: Posto Ocupado pelos membros da equipe de emergência. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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 A figura 26 apresenta a formação das equipes de emergência no CLBI, sendo as equipes 

de combate a incêndio e de resgate e salvamento as que possuem, respectivamente, o maior 

efetivo disponível, com possibilidade de revezamento, caso seja necessário. Juntamente com a 

equipe médica, estas equipes somam 88,5% doo total da equipe de emergência. 

 

 

 

 As figuras 27 e 28, respectivamente, apresentam o tempo em que os membros das 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

Menos de 
1 ano 

1 a 4 anos  5 a 10 
anos 

11 a 15 
anos  

16 a 20 
anos 

Mais de 20 
anos 

6,5% 

38,7% 

6,5% 

19,4% 

6,5% 

22,6% 

Tempo de Serviço Militar  

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

Equipe 
combate 
incêndio  

Equipe 
Médica 

Equipe de 
resgate 

Segurança 
de 

plataforma 

Segurança 
de 

superfície 

37,1% 

20,0% 

31,4% 

5,7% 5,7% 

Equipe no CLBI 

Figura 26: Formação da equipe de emergência do CLBI 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

Figura 25: Tempo de serviço militar dos membros da equipe de emergência. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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equipes de emergência trabalham no CLBI e número de participações em operações de 

lançamento. Observa-se que mais da metade (58,1%) da equipe trabalha no CLBI e participa de 

operações de lançamento de foguetes há menos de 4 anos ou menos (58,1%), e 80,7% há 10 

anos ou menos e 100% há 15 anos ou menos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Menos de 1 ano 

1 a 4 anos  

5 a 10 anos 

11 a 15 anos  

16 a 20 anos 

6,5% 

51,6% 

19,4% 

19,4% 

3,2% 

Tempo de trabalho no CLBI 

Menos de 1 ano 

1 a 4 anos  

5 a 10 anos 

11 a 15 anos  

9,7% 

48,4% 

22,6% 

19,4% 

Tempo que participa das operações de 
lançamento no CLBI 

Figura 27: % de membro da equipe de emergência por tempo de trabalho no CLBI. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

Figura 28: % de membro da equipe de emergência por tempo de participação em 

operações. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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 Com relação à quantidade de operações de lançamento de veículos aeroespaciais, em 

que os membros das equipes participaram, observam-se, através da figura 29 que a maioria da 

equipe (61,3%) esteve presente em 10 operações ou menos. 

 

 

 

 

 As figuras 30 e 31, respectivamente, apresentam informações acerca da participação dos 

membros das equipes de emergência em atividades de planejamento dos treinamentos 

simulados. Quase todos os membros, (97%), nunca participam de nenhum tipo de planejamento 

para realização dos treinamentos simulados. A maioria (51,6%) dos membros da equipe 

participou de menos de 3 ou menos treinamentos simulados e alguns (6,5%) ainda não 

participaram de nenhum treinamento simulado. 

 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

01 a 04 
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05 a 10 
operações 

11 a 15 
operações 

mais de 16 
operações 

35,5% 

25,8% 

3,2% 

35,5% 

Percentual de participação em operações 
de lançamento de veículos aeroespaciais 

no CLBI 

Figura 29: Percentual de participação em operações de lançamento 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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 De acordo com o levantamento do perfil sócio-profissional da equipe de emergência do 

CLBI, verificamos que ela é formada essencialmente por jovens, solteiros, com escolaridade de 

nível médio, sendo a maioria soldado, com pouco tempo de serviço militar, pouca experiência 

operacional, além de baixa participação em treinamentos simulados de emergência. 

 

 

 

3% 

26% 

71% 

Participação dos planejamentos dos 
treinamentos simulados 
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Nunca 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 
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De 4 a 6 vezes 

Mais de 7 vezes 

6,5% 

51,6% 

29,0% 

12,9% 

% de participação em exercícios simulados 
de emergência no CLBI 

Figura 30: Participação nos planejamentos dos treinamentos. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

Figura 31: % de participação em exercícios simulados de emergência no CLBI. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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CAPÍTULO 3: REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITUAL 

 

Este capítulo apresenta os temas, conceitos e as definições que possibilitam o entendimento 

teórico do problema tratado nesta pesquisa. Neste capítulo são discutidos os quadros teóricos 

referentes à ergonomia, acidentes aeroespaciais, desastres, gestão de crises, emergência e 

simulação. A partir desses conceitos, é possível compreender quais são e de que maneira 

devem-se utilizar os recursos necessários a fim de melhorar a eficiência dos treinamentos 

simulados das equipes de resposta a emergência do CLBI. 

 

3.1. ERGONOMIA: CONCEITOS, EVOLUÇÃO E OBJETIVOS. 

 

 Derivado das palavras gregas, Ergon (Trabalho) e Nomos (Regras), o termo Ergonomia, 

também conhecido nos Estados Unidos como Human Factors (Fatores Humanos) é definido de 

diferentes formas e por vários autores. 

 A Ergonomics Research Society, 1949, definiu Ergonomia como “o estudo do 

relacionamento entre o homem e seu trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a 

aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução de problemas 

surgidos desse relacionamento”. 

 Associação Internacional de Ergonomia (IEA), 1961, define como “uma disciplina 

científica que estuda interações dos homens com outros elementos do sistema, fazendo 

aplicações da teoria, princípios e métodos de projeto, com o objetivo de melhorar o bem-estar 

humano e o desempenho global do sistema” (IEA, 2013). 

 Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) adotou a seguinte definição “A 

Ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas do 

ser humano” (ABERGO, 2002). 

 No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), estabelece através da norma 

regulamentadora nº 17, “parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 

conforto, segurança e desempenho eficiente” (BRASIL, 2014). 

 De acordo com Iida (1992), “Ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao 

homem” e para Laville (1977), a ergonomia é definida como "o conjunto de conhecimentos a 

respeito do desempenho do homem em atividade, a fim de aplicá-los à concepção das tarefas, 

dos instrumentos, das máquinas e dos sistemas de produção". 
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 Wisner (1987) considera que Ergonomia é “o conjunto dos conhecimentos científicos 

relativos ao homem e necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos 

que possam ser utilizados com o máximo de conforto, de segurança e eficácia”. 

 Vidal (1994) define ergonomia como sendo "a disciplina que se preocupa com a 

reestruturação do trabalho, buscando conciliar a atividade produtiva - ditame da subsistência - à 

vida - ditame da sobrevivência. Neste sentido ela é uma das disciplinas que estuda as pessoas 

no trabalho e um referencial para uma das dimensões da Engenharia, a Engenharia do 

Trabalho". 

 O homem já usava os princípios da Ergonomia desde suas atividades exclusivamente 

manuais, quando da utilização de objetos que facilitavam a sua vida dando sinais de 

preocupação com a adaptação dos recursos materiais e do meio ambiente ao homem.  

 No século XVIII, com a Revolução Industrial, surgem as fábricas e com elas os 

problemas ergonômicos, indústrias insalubres e perigosas, com jornadas de trabalho bem acima 

do suportável. No início do século 20, surge, nos Estados Unidos, o Movimento da 

Administração Científica, conhecido como Taylorismo que enfatiza o trabalho e objetiva o 

aumento da eficiência ao nível operacional (SILVA; PASCHOARELLI, 2010). 

 As primeiras pesquisas na área de fisiologia do trabalho surgem na Europa, por volta de 

1900 a fim de transferir para prática os conhecimentos em fisiologia que foram desenvolvidos 

em laboratórios. 

 Com o estouro da 1ª Guerra Mundial (1914-1917), alguns pesquisadores, fisiologistas e 

psicólogos foram chamados para colaborarem com a produção de armamentos. Mas, foi a partir 

da 2ª Guerra Mundial (1939-1945), que os conhecimentos científicos e tecnológicos foram 

utilizados, com o objetivo de adaptar os instrumentos bélicos às características e capacidades 

do operador, a fim de melhorar seu desempenho e prevenir os acidentes (SILVA; 

PASCHOARELLI, 2010). 

 No ano de 1949, um grupo de cientistas e pesquisadores reuniu-se na Inglaterra, com o 

objetivo de discutir a aplicação interdisciplinar da ciência. Em 16 de fevereiro de 1950, foi 

fundada, por esse mesmo grupo, a Ergonomics Research Society, onde foi sugerido o nome 

ERGONOMIA. Após esse fato a Ergonomia toma rumos maiores com a expansão no mundo 

industrializado. (MEISTER, 1999 apud SILVA; PASCHOARELLI, 2010). 

 O objetivo principal da Ergonomia é a adaptação do trabalho ao homem, ao estudar as 

relações das variáveis presentes nas situações de trabalho e formular construtos a partir das 

dimensões humanas físicas, cognitivas e psíquicas, visando à segurança, ao bem-estar, à 

eficiência e à eficácia de quem trabalha face às metas de produtividade (WISNER, 1994).  
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 A ergonomia possui três domínios: físico, cognitivo e organizacional (FALZON, 2007; 

IIDA, 2005; IEA, 2000; WISNER, 1994). A ergonomia física “trata das características 

anatômicas, antropométricas, fisiológicas e biomecânicas do homem em sua relação com a 

atividade física” (FALZON, 2007). No domínio cognitivo, são abordados os “processos 

mentais, tais como a percepção, a memória, o raciocínio e as respostas motoras, com relação às 

interações entre as pessoas e outros componentes de um sistema” (FALZON, 2007). No nível 

organizacional, a ergonomia “trata da otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo sua 

estrutura organizacional, regras e processos” (FALZON, 2007). 

 

3.2. A ERGONOMIA E SUA INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 A ergonomia é uma abordagem científica fundamentalmente de natureza 

interdisciplinar, o que se justifica pela complexidade das situações de trabalho e pela 

necessidade de estudar aspectos diversos do comportamento humano de forma situada. A 

ergonomia se dá entre fronteiras e sua conceituação não é consensual (COSTA, 2003). 

 A ergonomia é considerada uma disciplina jovem, devido sua história recente, com isso 

há uma necessidade de adaptação, com mais importação que exportações de conhecimentos, 

com muito mais citações de disciplinas vizinhas na literatura ergonômica que o contrário 

(LEPLAT e MONTMOLLIN, 2007). 

 Essa noção de vizinhança foi discutida por Leplat e Montmollin em Falzon (2007) como 

bastante imprecisa devido à existência de vizinhos próximos e distantes, onde ocorrem relações 

frequentes e outras ocasionais. A interdisciplinaridade que ocorre na Ergonomia baseia-se na 

condição preliminar de ter como objeto de estudo o trabalho. A psicologia do trabalho, a 

sociologia do trabalho, a organização do trabalho, a medicina do trabalho, antropologia física, 

fisiologia e anatomia, são exemplos de vizinhanças que tem como objeto de estudo o trabalho. 

  

3.3. TRABALHO: DO PRESCRITO AO REAL 

 

O estudo da Ergonomia necessita compreender as estratégias operatórias utilizadas 

pelos trabalhadores durante suas atividades. Para tanto, se faz necessária a identificação do 

trabalho prescrito, do trabalho real e das regulações utilizadas para a execução da tarefa. 

O conceito de trabalho em ergonomia varia de acordo com a interdisciplinaridade e 

vizinhança existente, onde vários pesquisadores definem de forma diferente (TEIGER, 1992). 

A definição proposta por Teiger (1992) mostra o trabalho como uma atividade 



56 

 

finalística, realizada de modo individual ou coletiva numa temporalidade dada, por um homem 

ou uma mulher singular, situada num contexto particular que estabelece as exigências imediatas 

da situação. Esta atividade não é neutra, ela engaja e transforma, em contrapartida, aquele ou 

aquela que a executa. 

 Para Dejours & Molinier (1994), “o trabalho é uma atividade coordenada de homens e 

mulheres para responder ao que não está posto, desde o início, pela organização prescrita do 

trabalho”. 

Segundo Terssac (1995), “o trabalho é uma ação coletiva finalística. É uma ação 

‘organizada’ porque ela se situa num contexto estruturado por regras, convenções, culturas. É 

também uma ação ‘organizadora’ porque ela visa, não somente preencher as lacunas 

provenientes das imprecisões da prescrição, mas produzir um acordo, um espaço de ações 

pertinentes. É pela ação que se define, de forma interativa, o problema e a solução. É na ação 

que se operam as trocas de informações e que se constroem as formas de agir”. 

O trabalho humano, segundo o ponto de vista de Schwartz (1992), é o lugar onde se 

opera uma dialética, portanto, um uso problemático de si mesmo e pode se definir do seguinte 

modo: num primeiro registro, ele diz respeito aos antecedentes normatizando e antecipando a 

atividade. 

 Leplat (1986, p. 9-27) entende a tarefa como o trabalho prescrito a partir da concepção 

do cargo definido pela empresa, que espera que seja feito de forma implícita ou explícita. A 

tarefa se distingue em prescrita e efetiva. Tarefa prescrita é a estabelecida pela organização do 

trabalho e imposta ao trabalhador, enquanto a tarefa efetiva é a tarefa compreendida, 

reprocessada e redefinida pelo trabalhador para possibilitar a sua execução, haja vista as 

particularidades do posto de trabalho e as especificidades de cada um. 

Para Ferreira e Freire (2000), essa necessidade de redefinir a tarefa prescrita em tarefa 

efetiva exige que o trabalhador mobilize seus recursos cognitivos para planejar e realiza o 

trabalho desejado pela prescrição, que não leva em conta as diferenças entre trabalhadores e as 

imprevisibilidades próprias de todo o sistema de trabalho. 

A atividade é entendida como trabalho real, é o que realmente é feito, o que o 

trabalhador mobiliza para efetuar a tarefa prescrita. A atividade não se reduz ao comportamento 

e inclui o observável e o inobservável (LEPLAT, 1986, p.9-27). 
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3.4. ACIDENTES AEROESPACIAIS X DESASTRES 

 

As atividades próprias do setor aeroespacial, que é um sistema complexo, faz com que 

estas sejam, por definição, uma tarefa arriscada e perigosa. Desta forma, pode-se esperar que 

acidentes desta natureza viessem acontecer, na fase de preparação, de lançamento ou durante o 

voo de veículos espaciais (CLARKE, 1968). 

No início da década de 50, com o surgimento dos primeiros foguetes propriamente 

ditos, alguns acidentes começaram a acontecer. No início, sobretudo devido a pouca 

experiência e rusticidade de tais veículos os acidentes eram algo comum. Em 1956, ano anterior 

ao lançamento do satélite Sputnik-1, primeiro objeto artificial a orbitar a Terra, o número de 

fracassos em lançamentos americanos chegou a assustadores 48%. O número de fracassos 

soviéticos pode ter atingido patamares semelhantes, embora não haja certeza, uma vez que nos 

primeiros anos da Corrida Espacial seus fracassos eram mantidos em absoluto sigilo 

(CLARKE, 1968; WHITE, 2003). 

Alguns acidentes aeroespaciais podem ser considerados como acidentes de trabalho, 

com possibilidades reais de resultar em desastres, ou catástrofes, e com consequências fatais. 

Outros acidentes desta natureza, podem não deixar vítimas, mas ainda assim, exercem alguma 

pressão ao longo da História para que mudanças sejam introduzidas nos programas espaciais. 

Os acidentes de trabalho existem desde as primeiras atividades do homem voltadas à 

sua sobrevivência: a caça e a coleta. Desde a pré-história, nossos ancestrais buscavam de toda 

maneira seu sustento. Na medida em que se deu a evolução dos processos de produção 

aumentaram os riscos de acidentes do trabalho. Todavia, foi a partir da Revolução Industrial, 

que se verificou a intensificação da degradação do meio ambiente natural e humano, 

aumentando assim a exposição dos seres humanos aos riscos do trabalho (BOSI, 2007). 

 O conceito legal de acidente de trabalho está definido no artigo nº.19 da Lei n.º 8.213, 

de 24 de julho de 1991, como sendo "aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 

empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando, direta ou 

indiretamente, lesão corporal, doença ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho". (BRASIL, 2013) 

Ressalta-se que integram o conceito legal de acidente do trabalho o fato lesivo à saúde 

física ou mental, o nexo causal entre este e o trabalho e a redução da capacidade laborativa. 

Neste sentido, Oliveira (1994) descreve que a lesão é caracterizada pelo dano físico-anatômico 

ou mesmo psíquica. A perturbação funcional implica dano fisiológico ou psíquico nem sempre 

aparente, relacionada com órgãos ou funções específicas. Já a doença se caracteriza pelo estado 
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mórbido de perturbação da saúde física ou mental, com sintomas específicos em cada caso. 

 Segundo Martins (1999), é preciso que, para a ocorrência do acidente do trabalho, exista 

um nexo entre o trabalho e o efeito do acidente. Inexistindo essa relação de causa-efeito entre o 

acidente e o trabalho, não se poderá falar em acidente do trabalho. Mesmo que haja lesão, mas 

que esta não venha a deixar o segurado incapacitado para o trabalho, não haverá direito a 

qualquer prestação acidentária. 

 Segundo a Previdência Social, “acidente de trabalho é qualquer ocorrência não 

programada, inesperada, que interfere ou interrompe o processo normal de uma atividade, 

trazendo como consequência isolada ou simultaneamente perda de tempo, dano material ou 

lesões ao homem” (BRASIL, 2013). 

 De acordo com a NBR 14.280 denominada, Cadastro de Acidente do Trabalho, o 

acidente de trabalho é conceituado como “ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou 

não, relacionada com o exercício do trabalho, de que resulte ou possa resultar lesão pessoal” 

(ABNT, 2001). Trata-se, portanto, de um conceito prevencionista, pois inclui 

consequências lesivas e não lesivas ao trabalhador, significando que as ocorrências não 

lesivas devem igualmente ser consideradas para fins de prevenir vítimas. 

 A diferença fundamental entre a definição legal e a prevencionista é que, na primeira, o 

legislador se interessou, basicamente em definir o acidente com a finalidade de proteger o 

trabalhador acidentado, através de uma compensação financeira, garantindo-lhe o pagamento 

de diárias, enquanto estiver impossibilitado de trabalhar em decorrência do acidente, ou de 

indenização, se tiver sofrido lesão incapacitante permanente. Nota-se por aí que o acidente só 

ocorre se dele resultar um ferimento, mas, devemos lembrar que o ferimento é apenas uma das 

consequências do acidente. 

 A OHSAS 18001:2007 - Ocupacional Health and Safety Assessment Services, 

diferencia o acidente do incidente, sendo o primeiro definido como “um incidente que originou 

ferimento, dano para a saúde ou fatalidade”. O incidente é entendido como “eventos 

relacionados com o trabalho em que ocorreu, ou poderia ter ocorrido, um ferimento, dano para 

a saúde ou uma fatalidade” (OHSAS, 2007). 

 Segundo Binder e Almeida (2003), os acidentes de trabalhos são eventos bem 

configurados no tempo e no espaço, cujas consequências, imediatas na quase totalidade dos 

casos, permitem estabelecer facilmente uma relação com o trabalho. Define ainda acidente 

como o resultado não planejado de um comportamento impróprio. 

 Segundo Dejours (1997), a abordagem do fator humano nos acidentes de trabalho 

possui duas vertentes: a da falha humana e a da gestão de recursos humanos. A primeira 
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prioriza a identificação de falhas, de desrespeito às regras, de erros ou falhas cometidas no 

trabalho, privilegiando a defesa de regulamentos, de disciplina, de vigilância e de instruções 

direcionadas para o controle das ações. A vertente da gestão de recursos humanos, por sua vez, 

prioriza aspectos como a motivação do indivíduo e a cultura da empresa. 

 Historicamente, o setor aeroespacial colecionou vários acidentes que contabilizaram 

inúmeros insucessos nos seus lançamentos, e que, lamentavelmente deixaram dezenas de 

vitimas, decorrentes da atividade espacial, seja durante o lançamento, seja durante o retorno à 

Terra, de naves tripuladas. 

 Alguns dos principais acidentes espaciais trágicos ocorridos no mundo são apresentados 

no quadro 2, cronologicamente: 

 

 

Cronologia dos acidentes espaciais no mundo 

Veículo Ano País Descrição/ Causas Vítimas Fonte 

Apolo 1 1967 EUA Incêndio no cockpit. Astronautas morreram por causa da 

inalação de uma grande quantidade de fumaça e 

queimaduras. 

3 mortes NASA, 

2014a 

Soyuz 1 1967 União 

Soviética 

Impacto da nave no solo, seguida de explosão e incêndio. 

Problemas técnicos. 

1 morte RFSA, 

2014 

Foguete 

Soviético 

1967 União 

Soviética 

Queda do foguete após 65 segundos de voo sobre uma 

cidade. 

350 

mortes 

RFSA, 

2014 

Soyuz T-11 1971 União 

Soviética 

Despressurizarão da nave ao regressar à Terra, após 24 

dias em órbita. 

3 mortes RFSA, 

2014 

Plesetsk 1980 Rússia 
Explosão 

Explosão de um propulsor que recebia combustível. 

50 

mortes 

RFSA, 

2014 

Challenger 1986 EUA 
Explosão do ônibus espacial após 73 segundos de 

decolagem. 
7 mortes 

NASA, 

2014a 

Titan 1986 EUA Explosão pouco depois do lançamento. - NASA, 

2014a 

Delta 1986 EUA Explosão pouco depois do lançamento. - NASA, 

2014a 

Ariane 1990 França Explosão em menos de dois minutos de voo. - ESA, 2014 

Prospecto 1991 EUA Destruído após desviar-se de seu curso ao ser lançado. - 
NASA, 

2014a 

Titan 4 1993 EUA Explosão logo a após o lançamento. - 
NASA, 

2014a 

Ariane 70 1994 
Guiana 

Francesa 
Queda do veículo no oceano Atlântico. - 

ESA, 2014 
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Long March 

2E 
1995 China Explosão após decolagem. - 

CNSA, 

2014 

Conestoga 1995 EUA Explosão do veículo após 45 segundos de voo. - 
NASA, 

2014a 

Foguete 

Chinês 
1996 China 

Um foguete com um satélite de comunicações Intel Sat 

708 explodiu pouco depois de ser lançado, em Xichang. 
- 

CNSA, 

2014 

Soyuz-U 1996 Rússia 

Um foguete Soyuz-U, transportando satélites de 

reconhecimento, explodiu 49 segundos após o 

lançamento, em Baikonur, na Rússia. 

- 

RFSA, 

2014 

Ariane 5 1996 
Guiana 

Francesa 

O foguete europeu Ariane 5, lançado na Guiana 

Francesa, explodiu aos 40 segundos de vôo. 
- 

ESA, 2014 

Soyuz-U 1996 Rússia. 

Um foguete Soyuz-U com satélites de reconhecimento 

explodiu depois da decolagem, em Plesetsk, na Rússia. 
- 

RFSA, 

2014 

Zenit-2 1997 Rússia. 

Um foguete russo Zenit-2, transportando um satélite 

militar Cosmos, explodiu aos 48 segundos do 

lançamento. 

- 

RFSA, 

2014 

Titan 4-A 1998 EUA 

Explosão pouco depois do lançamento, em um dos 

desastres espaciais de maior prejuízo da história.  
- 

NASA, 

2014a 

Delta 3 1998 EUA 

Um foguete converte-se em uma bola de fogo de 225 

milhões de dólares pouco depois de seu lançamento. 
- 

NASA, 

2014a 

Foguete 

Ucraniano 
1998 Ucrânia 

Uma falha de computador ocasiona a queda de um 

foguete minutos depois de seu lançamento, em Baikonur. 
- 

SSAU, 

2014 

Proton-K 1999 Rússia 

Falhas que provocam o desprendimento do motor e 

partes do propulsor. Um pedaço de 200 quilos caiu no 

quintal de uma casa. 

- 

RFSA, 

2014 

Nave 

espacial 

Mars 

Climate 

Orbiter 

1999 EUA 

A nave espacial desintegrou-se ao entrar na atmosfera 

marciana devido a uma divergência entre seus 

construtores sobre unidades métricas e o sistema de 

medidas britânico. 

- 

NASA, 

2014a 

Um foguete 

russo Proton 
1999 Rússia 

Explosão do foguete que transportando um satélite de 

comunicações, pouco depois de seu lançamento, em 

Baikonur. 

- 

RFSA, 

2014 

Mars Polar 

Lander 
1999 EUA 

O Mars Polar Lander, da NASA, perdeu contato com a 

Terra depois de chegar a Marte. A missão, de 165 

milhões de dólares, foi um fracasso. 

- 

NASA, 

2014a 

A nave 

espacial 

Contour 

2002 EUA 

A nave espacial Contour, de 159 milhões de dólares, 

lançada pela NASA, em 3 de julho, desintegra-se ao sair 

da atmosfera terrestre. 

- 

NASA, 

2014a 

Ariane-5 2002 
Guiana 

Francesa 

Um foguete Ariane-5 da Agência Espacial Européia, 

explode pouco depois do lançamento, na Guiana 
- 

ESA, 2014 
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Francesa, destruindo dois satélites com valor estimado 

em 600 milhões de dólares no Oceano Atlântico. 

Columbia 2003 EUA 

Ônibus espacial Columbia, carregando sete astronautas, 

desintegra-se sobre o Texas ao entrar na atmosfera, após 

missão de 16 dias. 

7 mortes 

NASA, 

2014a 

VLS-01 V3 2003 Brasil 

O motor do primeiro estágio do foguete VLS-01 v3 entra 

em ignição ainda em solo. Morreram incendiados 21 

técnicos civis 

21 

mortes 

AEB, 2014 

Proton-M 

Russo 
2013 Rússia 

O foguete russo Proton-M que transportava 3 satélites 

explodiu logo após o lançamento. 
- 

RFSA, 

2014 

Proton-M 

Russo 
2014 Rússia 

O Proton-M transportava 1 satélite de comunicações 

desintegrou-se na atmosfera, segundos depois do 

lançamento, devido uma falha no terceiro estágio. 

- 

RFSA, 

2014 

 

 

 

Descrevemos, a seguir, alguns dos principais acidentes aeroespaciais, Apollo 1, Soyuz 

1, Challenger e Columbia. O acidente com VLS-1 não entra nessa lista, porque já foi 

comentado no Capítulo 1. 

 

3.4.1. Acidente - Apollo 1 (EUA) 

 

Apollo 1 ou AS-204, como também foi denominado, foi o nome dado à nave 

Apollo/Saturn 204 (AS-204) em homenagem póstuma aos astronautas vitimados no acidente 

que ocorreu durante as operações de testes do lançamento da nave Apollo 1, que estava 

agendado para o dia 21 de fevereiro de 1967, nos Estados Unidos. Foi o primeiro grande 

desastre das atividades espaciais americana, que custou a vida a 3 seres humano. 

O teste que resultou no acidente ocorreu em 27 de janeiro de 1967, na plataforma de 

lançamento no Cabo Kennedy. A missão desta nave consistia no primeiro vôo com tripulação, 

mas os astronautas Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee perderam suas vidas quando 

um incêndio varreu o módulo de comando da nave. 

Enquanto realizavam as tarefas de sua lista de checagem, Chaffe e Grissom perceberam 

que um incêndio havia iniciado no cockpit, e relataram o incidente para a torre de controle, 

anunciando que abandonariam o módulo de comando. 

Porém, devido à alta pressão interna da cápsula e às inúmeras falhas de construção do 

módulo, os astronautas não conseguiram abrir a saída de emergência e morreram ainda no solo, 

Quadro 02: Cronologia dos acidentes espaciais no mundo. 

Fonte: Elaboração própria. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Astronauta
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devido ao incêndio que se alastrou dentro da cabine de comando. 

Como resultado desse acidente, toda a programação do projeto Apollo foi atrasada em 

vinte e um meses. Durante esse período, os engenheiros da NASA modificaram completamente 

a cabine do módulo de comando, onde foram feitas aproximadamente 1300 alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Acidente - Soyuz 1 (URSS) 

 

Em 1967 a União Soviética sofreu com a tragédia da Soyuz 1, uma das missões 

tripuladas do programa espacial soviético, que, no dia 23 de abril de 1967, levava a bordo o 

coronel Vladimir Komarov. Fazia parte da missão a Soyuz 1, se encontrar, em órbita, com a 

nave Soyuz 2 e realizar uma troca de tripulação antes do retorno para a Terra. 

Vários problemas de ordem técnica acabaram não apenas atrasando o lançamento da 

Soyuz 2, como tirando a vida do astronauta a bordo dela. Logo depois do lançamento, um dos 

painéis solares não se desdobrou, prejudicando assim o fornecimento de energia para o módulo 

espacial. Em seguida, sensores de orientação da nave também apresentaram problemas, 

tornando mais difícil manobrar o veículo. Com isso, foi decidido que a missão seria abortada. 

Os retropropulsores foram acionados e a Soyuz I reentrou na atmosfera terrestre e 

Komarov tentou acionar o paraquedas principal do módulo para aliviar a queda: o dispositivo 

não funcionou. Nem mesmo o paraquedas reserva acionado manualmente, funcionou direito. 

Komarov morreu com o impacto da nave no solo terrestre, a uma velocidade de 140 km/h, 

seguida de uma explosão e fogo. Hoje, há um memorial na região do impacto, com um busto do 

astronauta e um pequeno parque ao redor. Esse foi o primeiro acidente de um voo espacial 

registrado na história mundial. 

Fig. 32: Módulo de comando após o incêndio. 

Fonte: NASA, 2014 d. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/NASA
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 A figura 33, a seguir, apresenta os destroços do módulo de retorno da nave após a 

queda. 

 

 

 

 

3.4.3. Acidente – Challenger (EUA) 

 

O acidente com o ônibus espacial Challenger, ocorreu no dia 28 de janeiro de 1986, na 

plataforma de lançamento do Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, na Flórida, nos 

Estados Unidos. Após 73 segundos da decolagem, a espaçonave explodiu, matando a tripulação 

de seis astronautas e a professora Christa McAuliffe, primeira civil a participar de um voo 

espacial. 

Uma das causas apontadas pelo renomado físico norte-americano Richard Feynman, diz 

respeito a um anel de borracha usado para vedar partes dos tanques de combustíveis. Essa peça 

apresentava anomalias na expansão quando a temperatura chegava aos 0°C   

O acidente com a Challenger fez com que a NASA enfrentasse uma pausa de 32 meses 

em seu programa espacial, essencial não apenas para que erros fossem corrigidos, mas, também 

para que uma investigação intensa sobre o acidente pudesse ser realizada. 

 

Fig. 33: Destroços do módulo de retorno da nave pós-queda. 

Fonte: Space Feelings, 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986_na_ciência
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3.4.4. Acidente – Columbia (EUA) 

 

A missão STS-107 do Columbia tinha como objetivo o desenvolvimento de experimentos 

científicos, encomendados pelas agências espaciais dos EUA, da Europa, do Canadá, além de 

pesquisas de universidades.  

O ônibus espacial desintegrou durante sua reentrada na atmosfera terrestre, em primeiro 

de fevereiro de 2003, quando morreram sete astronautas que já estavam em órbita há 16 dias. 

O escudo térmico de uma das asas sofreu danos com o impacto de uma peça de espuma 

isolante que se soltou do tanque externo da nave, pouco tempo após seu lançamento, duas semanas 

antes do acidente. 

 Equipes de especialistas investigaram o ocorrido durante sete meses e conseguiram 

encontrar 85 mil peças de destroços, cerca de 38% do ônibus espacial, mas não explicaram com 

detalhes o que aconteceu. 

A figura 35 mostra os 85 mil pedaços do ônibus espacial que foram recolhidos em uma 

área de 40 mil km². Juntos, esses destroços equivaliam a apenas 38% da massa total da nave, e 

continham, também, restos mortais dos astronautas. A NASA ficou mais de dois anos sem lançar 

ônibus espaciais 

 

 

 

 

Fig. 34: Explosão da Challenger em voo. 

Fonte: Outer Space, 2014. 
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3.4.5. Desastres 

 

 Os desastres acontecem de forma repentina em um determinado lugar, diante de uma 

determinada população vulnerável a eventos adversos, que se encontra preparada ou não, e 

sofrem com impactos negativos tanto físicos como sociais nos locais atingidos. 

 O termo desastre é referido como sinônimo de desgraça, infortúnio e má sorte 

(SILVA,1998). Para entender “o desastre é usualmente entendido como algo de natureza 

ruinosa e desoladora que se traduz numa situação de emergência, para a qual é imprescindível 

uma intervenção imediata”. De acordo com Silva (1998), desastre é entendido como “um 

acontecimento não rotineiro que provoca uma disrupção social, cujo seu grau de impacto reflete 

em grande parte, o tipo e o grau de preparação de uma determinada comunidade para lidar com 

os riscos naturais e tecnológicos”.  

 Segundo Quarantelli (1989), o desastre, do ponto de vista da sociologia, representa uma 

manifestação de uma fraqueza em uma estrutura ou sistema social. 

 As agências internacionais definem desastre como “uma severa ruptura ecológica e 

psicológica, que excede a capacidade de enfrentamento da comunidade afetada” (WHO, 1992, 

apud COÊLHO in CFP, 2011, p.9-27).  

 De forma similar, a Estratégia Internacional para Redução de Desastres (ISDR), da 

Organização das Nações Unidas (ONU), define desastre como: “uma séria interrupção no 

funcionamento de uma comunidade ou sociedade que ocasiona uma grande quantidade de 

mortes e igual perda e impactos materiais, econômicos e ambientais que excedem a capacidade 

de uma comunidade ou sociedade afetada para fazer frente à situação mediante o uso de seus 

próprios recursos” (BRASIL, 2010).  

Fig. 35: Destroços da espaçonave recolhidos após o acidente 

Fonte: NASA, 2014. 
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 Marcelino (2008, p.10), aborda os conceitos dos desastres naturais e percebe que os 

mesmos podem ser simplificados como resultado do impacto de um fenômeno natural extremo 

ou intenso sobre um sistema social, causando sérios danos e prejuízos que excede a capacidade 

dos afetados em conviver com o impacto. 

 O desastre é o resultado de um evento ou mais, anormal, que ocorrem pela ação da 

natureza ou provocado pela ação do homem, sobre um determinado local, ocasionando danos 

humanos, materiais, ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. 

 Para o órgão de Proteção e Defesa Civil, no Brasil, para que haja um desastre, é preciso 

que ocorra um evento adverso com certa magnitude que possa provocar danos e prejuízos. 

 Segundo este órgão, “emergência faz referência ao reconhecimento, pelo poder público, 

de uma situação anormal, provocada por desastre, gerando, a partir destes, danos superáveis 

pela comunidade afetada; desastre é resultado de eventos adversos, sejam eles naturais ou 

provocados pelo homem, sobre um eco sistema vulnerável. Os desastres promovem danos 

humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais” 

(UFSC/CEPED 2009, p.116). 

 Segundo Castro (1999, p.133), os desastres podem ser classificados quanto à 

intensidade, evolução e origem. Nessa classificação, considerando a intensidade, os desastres 

podem ser de nível I (desastres de pequeno porte), nível II (desastres de médio porte), nível III 

(desastres de grande porte), e nível IV (desastres de muito grande porte).  

 Quanto à evolução, os desastres se classificam em: 

 Súbitos ou de evolução aguda, caracterizados pela rapidez com que evoluem; 

 Graduais ou de evolução lenta, que evoluem progressivamente ao longo do tempo; 

 Somação de efeitos parciais, que se caracterizam pela somação de numerosos acidentes, 

como exemplo os acidentes de trânsito. 

 Em relação a sua origem, os desastres são classificados em: 

 Naturais, quando são produzidos por fenômenos e desequilíbrios da natureza e causados 

por fatores de origem externa que independem da ação humana; 

 Humanos quando resultam de ações ou omissões humanas e estão intimamente 

relacionados com as atividades do homem enquanto agente ou ator. São provocados por fatores 

de origem interna; 

 E por fim, são classificados com desastres mistos quando resultam da soma entre 

fenômenos naturais com atividades humanas. 
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Os desastres podem deixar sequelas e consequências irreparáveis para famílias, classes, 

comunidades, sociedades e povos. Ao longo dos anos a ocorrência de grandes desastres em 

áreas distintas fez com que estudos e pesquisas fossem desenvolvidos e amplamente 

divulgados. 

 Os desastres já ocorridos em usinas de energia nuclear, setor de transporte ferroviário e 

aéreo, setor de telecomunicações, e aeroespaciais são exemplos de áreas, embora distintas, mas 

que carregam consigo a característica comum de consequências negativas pós-desastre. 

 O caso o ocorrido no setor de transporte da Alemanha, é um exemplo clássico de 

desastre, quando do descarrilamento do trem bala. Já faziam mais de 30 anos que não haviam 

ocorrido acidentes fatais, quando e, 3 de junho de 1998 na cidade de Eschede, um trilho 

rachado tirou alguns vagões da linha, provocando o desalinhamento colidindo no poste de 

sustentação de uma ponte que passava por cima dos trilhos. O capotamento dos vagões 

ocasionou na morte de 101 pessoas. 

 O setor do transporte aéreo também foi alvo de desastres. Em 25 de julho de 2000, em 

Paris, um supersônico Concorde da empresa Air France, teve seu pneu de um dos trens de 

pouso estourado ocasionando a ruptura do tanque de combustível e consequentemente um 

incêndio que ocasionou na morte de 109 pessoas. Da mesma forma, a queda de um Boeing 747 

da Japan Airlines, em 1985, culminando na morte de 520 pessoas. 

 Um dos maiores desastres ocorridos no setor aeroespacial foi a explosão da Challenger 

e da Columbia, ônibus espaciais que tinham como missão levar homens ao espaço, foi 

encerrado com o acidente fatal. Em 28 de janeiro de 1986, um defeito nos tanques da 

Challenger e o vazamento de combustível no lançamento findaram na explosão da nave e a 

morte dos sete tripulantes. Já a Columbia, foi incinerada quando reentrava na atmosfera, os sete 

tripulantes morreram. 

 

3.5. GESTÃO DE CRISES 

 

 O termo crise é comumente utilizado pelas pessoas em suas vidas pessoais, e na medida 

em que enfrentam situações difíceis diz-se que estão em crise. Situações difíceis podem 

desencadear a crise e surgem mediante fatores internos e externos. O primeiro deriva da ação 

do indivíduo, como a falta de planejamento e de preparo, negligência, ações pessoais e até de 

ações criminosas, e o segundo surge a partir de desastres naturais que independem da ação 

humana (ARGENTI, 2006, p.259).  

 Argenti (2006) define crise como “uma catástrofe séria que pode ocorrer naturalmente 
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ou como resultado de erro humano, intervenção ou até mesmo intenção criminosa. Pode incluir 

devastação tangível, como a destruição de vidas ou ativos, ou devastação intangível, como a 

perda da credibilidade da organização ou outros danos de reputação. Estes últimos resultados 

podem ser consequência da resposta da gerência à devastação tangível ou resultada de erro 

humano”.  

 O Manual de planejamento e resposta à crise da Universidade de Guelph define crise 

como “um evento não programado que desencadeia uma ameaça possível, percebida ou real, 

para a segurança, a saúde, o meio-ambiente, ou para a reputação ou credibilidade das 

organizações. Uma crise tem, potencialmente, impacto para as operações da instituição ou 

representam uma séria ameaça ambiental, econômica, legal ou de imagem” (SARAH & 

DOUGLAS, 1999). 

 A crise também é definida por Fearn-Banks, 2001 apud Shinyashiki et al, (2007, p. 152)  

como um evento imprevisível que, potencialmente, provoca prejuízos significativos a uma 

organização ou empresa e, logicamente, a seus empregados, produtos, condições financeiras, 

serviços e à sua reputação. 

 Pearson, 1983 apud Shinyashiki, et al, 2007, afirmam que está estabelecida uma 

situação de crise quando um evento qualquer reúne ao mesmo tempo características como ser 

surpreendente e representar uma ameaça, retardar as metas de uma organização e gerar 

degeneração caso não seja tomada nenhuma ação. 

 Esses conceitos nos permitem verificar que existem entre eles alguns aspectos comuns, 

pois sempre que um evento pega todos de surpresa, oferece riscos tangíveis e intangíveis à 

organização, e exige uma ação rápida dos gestores dizemos que estamos em crise. 

 Segundo O´Rourke, 1997 apud Argentini, 2007, as características das crises são 

praticamente as mesmas e inclui (1) o elemento surpresa, (2) informações insuficientes, (3) o 

ritmo acelerado dos eventos, (4) investigação detalhada. 

 Enfrentar uma crise é um dos grandes desafios das organizações devido à 

imprevisibilidade de sua ocorrência e à inexistência de uma receita pronta, pois a crise é 

exclusiva de cada organização com características próprias. Porém, alguns especialistas no 

assunto apresentam diretrizes que auxiliam as empresas a enfrentar a crise. 

Segundo Fearn-Banks, 2001 apud Shinyashiki et al (2007) “a gestão de crises é um plano 

estratégico para prevenir e responder durante uma crise ou evento negativo, através de um 

processo que remova alguns dos riscos e incertezas da organização e lhe permita estar em 

grande controle do seu destino”. 

Shinyashiki R, Fischer e Shinyashiki G. (2007) sugeriram e agruparam as ações que devem 
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ser tomadas diante de situações de crises. O planejamento das ações ajuda a minimizar os 

impactos da crise, apesar do elemento surpresa; recomenda-se a elaboração de procedimento de 

contingência como alternativas viáveis para diminuir os impactos da crise e ações que possam 

garantir que a organização continue viva durante e após a crise; as organizações não podem 

ignorar as pessoas, inclusive os stakeholders, todos precisam se sentir bem, motivados ao 

trabalho e acreditarem que vale a pena investir, deve haver comprometimento da direção, a alta 

cúpula da empresa precisa se envolver na questão; é necessária uma equipe de profissionais 

específica para desenvolver estratégia de comunicação que forneça informações confiáveis aos 

públicos; os líderes precisam promover apoio emocional, confiança e novas direções à 

empresa; o momento da crise não pode ser utilizado como desculpa para se desviar dos valores 

que orientam a organização; investir em ideias novas, criativas, rápidas e acuradas, tanto na 

identificação das causas dos problemas como na produção de alternativas efetivas; agir 

rapidamente na primeira hora é essencial para diminuir os impactos negativos da crise; cuidar 

das consequências da crise e manter uma atuação no controle dos prejuízos e na reconstrução. 

 

3.6. EMERGÊNCIA 

 

Sistemas complexos, onde não há certeza de que o seu funcionamento ocorrerá sempre dentro 

da normalidade, devido a sua característica própria de imprevisibilidade de ocorrências de 

incidentes, torna-se necessário o preparo para atendimento e resposta a emergências. 

O gerenciamento de emergência é definido como uma série de medidas com o propósito de 

gerir os riscos existentes em uma comunidade e no meio ambiente. Envolve o desenvolvimento e 

a manutenção de procedimentos e recursos a fim de preparar, responder, ou se recuperar de 

eventos adversos e inesperados que podem causar perturbação significativa na comunidade ou 

danos ambientais (QUARANTELLI, 1995). 

Segundo, Waugh (2003) gerenciar emergências é o processo pelo qual as incertezas existentes 

em situações potencialmente perigosas podem ser minimizadas e a segurança pública 

maximizada. O objetivo é limitar os custos de emergências ou desastres através da implementação 

de uma série de estratégias e táticas que refletem o ciclo de vida completo de um desastre, ou seja, 

preparação, resposta, recuperação e mitigação. 

O gerenciamento de emergência pode ser visto como uma atividade profissional, que conta 

com a participação de atores que exercem sua profissão com aplicação da ciência, tecnologia, 

planejamento e gestão para lidar com eventos extremos que podem ferir ou matar um grande 

número de pessoas, gerar danos, e perturbar a vida de uma comunidade (STANLEY e WAUGH, 
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1998). 

O objetivo da gestão de emergência é salvar vidas, prevenir lesões e proteger a propriedade e o 

meio ambiente, caso ocorra uma emergência. É necessário organizar, analisar, planejar, tomar 

decisões, e disponibilizar recursos para mitigar ou, para preparar, responder e se recuperar dos 

efeitos de todos os perigos (FEMA 1995, p. I-6). 

Para Tierney (2001) a gestão de emergência pode ser definida como a organização e gestão dos 

recursos para lidar com todos os aspectos de emergências. Envolve planos, estruturas e 

modalidades estabelecidas para reunir os esforços normais dos órgãos públicos, das pessoas e de 

empresas privadas de uma maneira abrangente e coordenadas para lidar com todas as necessidades 

de emergência, incluindo a prevenção, resposta e recuperação.  

Gerenciar emergência também pode ser definido como todo o processo de planejamento e de 

intervenção para o resgate e alívio a fim de reduzir o impacto das situações de emergência, bem 

como atuar na resposta e aplicar medidas de recuperação, para atenuar as consequências 

significativas sociais, econômicas e ambientais para as comunidades e, consequentemente, para o 

país, geralmente através de um centro de operações de emergência (WILSON e ARTHUR, 2002). 

Ao analisar as várias definições percebemos que todas convergem para uma preocupação com 

os perigos, desastres e gestão de emergências e da necessidade de coordenar os aspectos 

específicos da atividade a fim de mitigar, preparar, responder e recuperar uma organização. 

 Em praticamente todas as organizações ou empresas, públicas ou privadas, de qualquer 

tamanho, que trabalhem com sistemas complexos e perigosos devem dedicar esforços para 

identificar riscos, perigos, vulnerabilidade, segurança e questões de segurança. A atividade de 

lançamento de engenhos aeroespaciais, por se tratar de atividade complexa e perigosa necessita de 

um sistema de gestão de emergência que possibilite que os recursos necessários para preparar, 

responder e recuperar estejam disponíveis para casos de emergências. 

  

 3.7. SIMULAÇÃO 

 

Neste tópico trataremos sobre o conceito de simulação como a técnica utilizada para treinar 

a equipe de emergência no sentido de melhor atuarem, caso necessário, durante as operações de 

lançamento de veículos aeroespaciais. 

Neves e Vidal (2002) definem a simulação como “uma ferramenta que pode ser utilizada 

para a pesquisa, a formação e a concepção, na qual se trabalha sempre sobre um modelo da 

realidade, na perspectiva de análise dos fenômenos que dali decorrem, a fim de melhor 

entender e procurar a melhoria da situação real”. Desta forma, esta pesquisa trata a simulação 
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através da abordagem da Ergonomia, proporcionando a capacitação dos membros da equipe de 

emergência, e possibilitando a concepção de um novo treinamento. 

BÉGUIN et FASSINA, 1997 apud CARVALHO, 2005, ao debater a simulação no setor da 

aviação, relata que “… os simulados constituem uma fonte de dados muito preciosa, porque 

permitem estudar os acidentes jamais produzidos na realidade, dominar certos fatores de 

desempenhos, realizar uma observação muito detalhada em tempo real e em tempo 

diferenciado e, enfim, conhecer o número de oportunidades de erros pelo cálculo das 

probabilidades”. 

Béguin et Pastré (2002) comenta que a simulação muitas vezes é concebida e construída 

com referência em uma metodologia experimental “uma técnica que substitui um ambiente 

sintético para ambiente real, de modo que é possível trabalhar sob condições controladas em 

laboratório”. 

Villemeur (1988) ao analisar a simulação em usina nuclear comenta que “mesmo que o 

funcionamento de uma usina nuclear seja bem simulada, a situação não é totalmente 

representativa da realidade, a menos que a equipe pudesse enfrentar um acidente padrão, onde 

ela pudesse gerenciar de acordo com procedimentos definidos”. 

Desta forma compreendemos que a simulação não é suficiente para representar de forma 

fidedigna uma situação real, porém é o elemento principal no treinamento de situações de 

emergência, principalmente quando se trata de sistemas imprevisíveis e dinâmicos, como é o 

caso das operações de lançamento de foguetes, pois além de difícil e inviável, é inaceitável o 

treinamento em situação real. 

Para o bom desempenho da Gestão de Segurança e emergência em uma organização, é 

fundamental a existência de treinamentos no que se refere a procedimentos de emergência, 

conforme é reforçado por Seito (2008). Todos os trabalhadores da empresa e os visitantes 

devem ter algum tipo de contato com o plano de segurança ou receber treinamento específico. 

Isso pode incluir conversas e diálogos periódicos com os empregados para analisar 

procedimentos e treinamentos para o uso de equipamentos em escala real (SEITO, 2008). 

Segundo Gonçalves (2007) os exercícios simulados devem ser capazes de preparar a 

equipe e condicionar as pessoas para enfrentar situação de crise, para que, no momento da 

emergência as reações sejam adequadas, sem que o pânico e o caos estejam instalados.  

Os exercícios simulados podem variar de acordo com o escopo do treinamento: podem 

simular procedimentos operacionais de equipamentos, de produção, de manutenção, entre 

outros; testar a comunicação entre as partes interessadas internas e externas; treinar o pessoal 

envolvido na organização de controle a emergência e avaliar o conhecimento sobre suas 
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atribuições; testar o desempenho das equipes para disponibilizar os recursos materiais e 

humanos e o local da ocorrência; entre outros. 

A CETESB considera a existência de quatro categorias básicas de exercícios simulados 

para preparação e atendimento a emergências (CETESB, 2009): 

(1) Exercícios de notificação: praticam-se os procedimentos de alerta e acionamento 

predefinidos no Plano de Emergência. Pode testar o sistema de comunicação, o tempo de 

resposta, a eficiência no repasse de informação, a disponibilidade dos coordenadores e 

responsáveis, bem como dos substitutos. Avalia também os procedimentos de levantamento 

preliminar de informações, planilhas e questionários. Pode ser conduzido em qualquer dia ou 

hora, programado ou não. 

(2) Exercícios tabletop: exercícios com base teórica, envolvendo discussões sobre diferentes 

cenários possíveis ou previstos nos estudos de análise de risco. Neste exercício, após o informe 

do acidente, é desencadeado o fluxograma de acionamento e todas as etapas do exercício de 

notificação. São também conduzidas as orientações das ações de resposta, liberação de 

recursos, frentes de trabalho e estabelecimentos de prioridades. Todos os focos do plano de 

contingência são abordados. 

(3) Exercícios de uso de equipamentos: nestes simulados, ocorre o treinamento prático das 

operações de resposta, nas fases de contenção e remoção em mar, bem como proteção e 

limpeza da costa. É fundamental para o pessoal operacional estar familiarizado e bem treinado 

para o lançamento de equipamentos e manejo dos mesmos durante a emergência. 

(4) Manejo de acidentes: este é um exercício mais completo e complexo, envolvendo todas as 

atividades de um evento real, previstas no plano de contingência. Nesta fase, os simulados 

realmente testam a habilidade do grupo de resposta em atender adequadamente uma 

emergência. Envolve complexa estrutura, inclusive com a participação de terceiros (secretaria 

de meio ambiente, prefeituras, etc), todos assumindo suas responsabilidades pré-definidas no 

plano. 

A pessoa que tem a responsabilidade pela tomada de decisões deve ser adequadamente 

treinada, pois a possibilidade de cometer falhas em situações de emergências é muito grande. A 

estratégia é criar exercícios simulados que preparem a organização para o atendimento e 

emergências (Gonçalves, 2007). 
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CAPÍTULO 4: PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo apresenta a metodologia e descreve o percurso metodológico utilizado na 

pesquisa, caracterizando-a quanto: ao tipo, aos objetivos e aos procedimentos de coleta de 

dados. Neste capítulo será apresentada a população e amostra estudada, o local da pesquisa, os 

materiais e o método da Análise Ergonômica do Trabalho – AET, em que se baseou a pesquisa. 

 

4.1. TIPO DE PESQUISA 

 

Conforme Fonseca (2002), metodologia se constitui no estudo da organização, dos 

caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer 

ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para 

fazer uma pesquisa científica.  

A presente pesquisa caracteriza-se, quanto aos objetivos, em exploratória, descritiva e 

explicativa. Segundo Gonsalves (2005), uma pesquisa exploratória É aquela que desenvolve e 

esclarece ideias, em visão panorâmica sobre um determinado fenômeno que é pouco explorado, 

de forma que, a partir dela, novos estudos sobre o tema podem ser realizados de maneira mais 

aprofundada. Sendo assim, a pesquisa buscou explorar o setor aeroespacial, tão pouco 

explorado e, mais especificamente, a atividade das equipes de emergência que atuam em 

lançamentos de veículos aeroespaciais. 

A pesquisa descritiva tem por objetivo apresentar as características de um objeto de estudo 

como também descobrir a existência de relações entre as variáveis. Nesta pesquisa, foi 

realizada uma descrição do trabalho da equipe de emergência do Centro de Lançamento da 

Barreira do Inferno, no que diz respeito à estrutura disponível à organização e às atividades em 

si. 

A pesquisa explicativa procura identificar os fatores que contribuem para a ocorrência e o 

desenvolvimento de um determinado fenômeno. Desta forma, a presente pesquisa procura 

identificar quais as necessidades e quais recursos necessários para as equipes de emergência 

atuarem em situações de emergência e quando estiverem atuando quais os determinantes da 

atividade que comprometam a eficiência e eficácia de suas ações. 

Quanto aos procedimentos de coleta de dados, o trabalho é caracterizado como pesquisa 

de campo e estudo de caso.  Segundo Gil (1991, p.43), o estudo de caso diz respeito ao estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e 
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detalhado conhecimento. Neste sentido, a pesquisa foi realizada no local onde o fenômeno 

ocorre, CLBI, e junto com à população estudada, equipe de emergência, no tocante à análise do 

desempenho coletivo da equipe durante os treinamentos simulados.  

Segundo as fontes de informação, esta pesquisa é caracterizada como bibliográfica e 

documental. Gil (1991, p.43), define pesquisa bibliográfica quando é elaborada a partir de 

material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e de material 

disponibilizado na Internet. E, pesquisa documental, quando é elaborada a partir de materiais 

que não receberam tratamento analítico.  

Quanto à forma de coleta e tratamento de dados, a pesquisa possui uma abordagem 

qualitativa. A abordagem é qualitativa, quando há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que 

não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e 

técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é 

o instrumento chave.O quadro 03 apresenta, resumidamente, a tipologia da pesquisa. 

 

 

 

 

4.2. POPULAÇÃO ESTUDADA E AMOSTRA 

 

 A população estudada nesta pesquisa é constituída pela equipe operacional que atua na 

Segurança de Superfície, mais especificamente a equipe de resposta à emergência, que é 

formado por 3 (três) equipes específicas: Equipe Contra Incêndio, Equipe de Resgate e 

Salvamento, e Equipe Médica. 

 A amostra diz respeito à quantidade de exercícios simulados realizados pela equipe de 

emergência no decorrer da pesquisa. Trata-se de uma amostra por conveniência, pois a pesquisa 

Quanto à: Classificada em: 

Natureza Aplicada 

Abordagem Qualitativa 

Objetivos Exploratória, Descritiva e Explicativa. 

Procedimentos Pesquisa de campo e Estudo de Caso 

Fontes de informação Bibliográfica e Documental 

Quadro 03: Tipologia da pesquisa 

Fonte: Gil (1996), Gonsalves (2005). 
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respeitou a agenda normal destas atividades programadas pelo CLBI. A figura 36 apresenta a 

população estudada, a equipe de resposta à emergência, logo após um treinamento simulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. LOCAL DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, no 

Centro de Lançamento da Barreira do Inferno - CLBI, classificado com uma base militar 

subordinada ao Ministério da Defesa do Brasil, Comando da Aeronáutica. O CLBI tem por 

objetivo o lançamento e rastreio de foguetes ou engenhos aeroespaciais.  

A escolha por este Centro de Lançamento se deu pela exequibilidade e aceitabilidade da 

pesquisa, tendo em vista que o autor é funcionário do mesmo, com acesso livre as pessoas e aos 

locais do Centro, além da existir o interesse da Alta Direção pela realização da pesquisa. 

Este Centro de Lançamento de foguetes é parte integrante do Programa Espacial 

Brasileiro. As figuras 37, 38 e 39 apresentam a localização geográfica do CLBI. 

 

Fig.36: Equipe de resposta a emergência. 

Fonte: Pesquisa de campo, novembro, 2013. 
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Figura 38: Mapa de Parnamirim/RN. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps (2013). 
 

Fig. 37: Mapa do Brasil. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps (2013). 

Figura 39: Vista aérea do CLBI. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps (2013). 

https://www.google.com.br/maps
https://www.google.com.br/maps
https://www.google.com.br/maps
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4.4.  MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 

 

 O presente estudo teve início com a pesquisa bibliográfica sobre o tema da pesquisa, e, 

em seguida, a uma pesquisa exploratória e descritiva acerca do Setor Aeroespacial, mais 

especificamente, das operações de lançamento de foguetes, a fim de compreender o 

funcionamento de um Centro de lançamento de engenhos aeroespaciais, de suas operações de 

lançamento, do sistema de segurança operacional, das atividades das equipes de emergência e 

dos simulados de atendimento à emergência.   

 A pesquisa bibliográfica constituiu-se: 1) de uma pesquisa teórica e conceitual 

envolvendo ergonomia, acidentes, crises, desastres, simulação e emergência; 2) de uma revisão 

bibliográfica sobre pesquisas antecedentes a respeito da problemática apresentada neste projeto. 

Por se tratar de uma pesquisa de campo e de um estudo de caso, utilizamos a abordagem 

Ergonômica, através do método da Análise Ergonômica do Trabalho - AET (WISNER, 1987; 

GUÉRIN et al 2001; VIDAL, 2003).  

 

 

4.4.1. Construção social 

 

 A construção social é uma estratégia metodológica utilizada para conduzir a Análise 

Ergonômica do Trabalho – AET. A Construção Social permite o entendimento dos grupos que 

compõem a AET nos diversos momentos da pesquisa, bem como a contribuição de cada grupo 

para a pesquisa de campo. 

 A construção social é um processo que permite o desenvolvimento de todas as etapas já 

citadas, através da relação formada entre as partes interessadas na pesquisa, seu envolvimento e 

colaboração. 

 A condução do processo de análise em ergonomia se dá a partir de uma construção 

(social) que, partindo da demanda, elabora-se e toma forma no desenrolar da ação ergonômica. 

Existe, todavia, um conjunto de pontos importantes, de fases privilegiadas, que vão estruturar a 

construção da ação ergonômica (GUÉRIN et al, 2001).  

 A construção social é formada por grupos de pessoas que estão envolvidas, direta ou 

indiretamente, em uma determinada situação de trabalho, as quais irão participar do 

levantamento das informações e/ou validações e restituições destas, articulando informações 

para a realização da AET, de modo a permitir o conhecimento sobre a atividade analisada 

(VIDAL, 2003). 
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A figura 40 representa o modelo de construção social, adotado nesta pesquisa que 

apresenta um esquema da interação dos grupos de pessoas envolvidas nesta pesquisa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.4.1.1. Grupo de Ação Ergonômica (GAE) 

 

 O Grupo de Ação Ergonômica é constituído por pessoas que serão responsáveis pelo 

desenvolvimento de toda a ação ergonômica na organização, podendo se dividir em Equipe 

Externa e Equipe Interna à organização (VIDAL, 2003). Neste estudo a Equipe Externa foi 

formada por 1 (um) mestrando em Engenharia de Produção e 4 (quatro) alunos de Iniciação 

Científica. A Equipe Interna é constituída pelo Coordenador de Segurança de Superfície e do 

Adjunto do Coordenador de Segurança de Superfície, além do Operador de Segurança do 

Trabalho (STB). 

 

 

Fig. 40: Construção Social da pesquisa 

Fonte: Adaptado de VIDAL (2003, p. 70) 
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4.4.1.2. Grupo de Suporte (GS) 

 

 O Grupo de Suporte é constituído por pessoa (s) que tem poder de decisão gerencial em 

uma organização, devendo atuar em conjunto com o GAE, uma vez que este precisa se reportar 

ao GS durante toda a ação da AET (VIDAL, 2003 apud SALDANHA, 2004).  

 A pesquisa em questão tem como Grupo de Suporte Interno o Diretor e o Vice-diretor 

do CLBI, além do Coordenador Geral da Operação (CGO). O Grupo de Suporte Externo será 

formado pelo professor orientador, que é também o coordenador do Grupo de Extensão e 

Pesquisa em Ergonomia (GREPE), da UFRN. 

 

4.4.1.3. Grupo de Acompanhamento (GA)  

 

 Segundo Vidal (2003), o Grupo de Acompanhamento é composto por pessoas que têm 

autoridade técnica para tomar decisões durante a ação ergonômica. O Grupo de 

Acompanhamento Interno é constituído pelo Coordenador de Segurança de Superfície (SSP) e 

pelo Assessor de Segurança Operacional (ASO) e o Grupo de Suporte Externo é constituído 

pelo professor orientador e coordenador do Grupo de Extensão e Pesquisa em Ergonomia 

(GREPE). 

 

4.4.1.4. Grupos de Foco (GF) 

 

 De acordo com Vidal (2003), na Análise Ergonômica do Trabalho, os Grupos de Foco 

da Construção Social são compostos por pessoas que contribuem com a AET, fornecendo 

informações, facilitando o desenvolvimento da AET e participando validação dos dados, de 

modo a favorecer a compreensão da relação existente entre a atividade de trabalho e a relação 

da saúde e segurança no trabalho e o desempenho organizacional.  

 A presente ação ergonômica foi composta por 05 (cinco) grupos de foco, quais sejam: 

 

GF1: Coordenação de Segurança de Superfície (SSP) – 3 pessoas;  

GF2: Equipe de Resgate e Salvamento (ERS) – 6 pessoas;  

GF3: Equipe Contra Incêndio (ECI) - 6 pessoas;  

GF4: Equipe Médica (EM) - 5 pessoas;  

GF5: Segurança de Plataforma (SPF) – 5 pessoas.  
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- GF1(Grupo de foco 1): A equipe de emergência do CLBI é subordinada à Segurança de 

Superfície (SSP), que é gerenciada por 1 coordenador e 2 adjuntos. A função do coordenador de 

Segurança de Superfície (SSP) é gerenciar, coordenar e orientar as atividades de suas equipes. 

O coordenador, durante as operações de lançamento de veículos aeroespaciais, coordena a 

segurança das operações de dentro da sala de monitoramento, de onde se comunica com as 

demais equipes, através de rádio UHF/VHF, ramal telefônico e aparelho de interfone 

operacional, além de acompanhar as atividades por meio de Circuito Fechado Interno de 

Televisão (CFTV). 

- GF2 (Grupo de Foco 2): A equipe de Resgate e Salvamento (ERS) é formada por 1 motorista 

e 5 operadores, também chamados de resgatistas. A ERS tem como atribuição preparar a área 

de triagem para atendimento das vítimas, realizar avaliação primária das vítimas, retirar as 

vítimas do local do acidente e levar para a área segura. De acordo com o Plano de Emergência 

do Centro, a ERS é a segunda equipe a entrar na área para atendimento. Ela utiliza o Carro de 

Resgate, viatura militar, para transportar a equipe, os equipamentos e os meios auxiliares. 

- GF3 (Grupo de Foco 3): A equipe de Contra Incêndio (CI), também chamada de Faísca, é 

formada por bombeiros que tem como atribuição fazer o primeiro atendimento em casos de 

sinistros. São os primeiros a chegarem ao local, avaliam a situação, eliminam as fontes de 

riscos e liberam a entrada para a equipe de Resgate e Salvamento. A equipe de Contra Incêndio 

é formada por 4 pessoas: 1 motorista, 1 chefe de equipe, e 2 bombeiros. Ela utiliza um carro de 

bombeiro, viatura militar, para transporte da equipe e para o combate ao incêndio. O carro é 

equipado com mangueiras, bombas de pressão, sirene e tem capacidade para 5 mil litros de 

água. 

- GF4 (Grupo de Foco 4): A Equipe Médica ou Serviço de Saúde (SSA), também chamada de 

DOC, é formada por 1 motorista, 2 enfermeiros e 2 médicos. A equipe é responsável pelo 

atendimento pré-hospitalar das vítimas envolvidas nos sinistros. Segundo o Plano de 

emergência do CLBI, a atuação da equipe deve acontecer na área de triagem e esta deverá ser a 

terceira equipe a entrar no local do sinistro, após autorização do coordenador de Segurança de 

Superfície (SSP). A equipe médica utiliza uma ambulância básica, caracterizada como viatura 

militar, equipada com maca, prancha, colar cervical, cilindro de oxigênio e um desfibrilador. 

- GF5 (Grupo de Foco 5): A Segurança de Plataforma embora, não faça parte da equipe de 

emergência, exerce um papel fundamental na Segurança de Superfície, pois está presente in 

loco no monitoramento de todas as atividades de risco em uma operação de lançamento de 

foguetes. Os operadores de segurança de plataforma são responsáveis por acompanhar o 

deslocamento do motor foguete, do paiol ao Prédio de Preparação de Propulsores, e também 
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acompanhar sua montagem e transporte à plataforma de lançamento. A Segurança de 

Plataforma é formada por uma equipe de 5 pessoas, sendo 1 chefe de equipe, 1 adjunto, 3 

operadores de segurança. Esta equipe é responsável por informar o coordenador de Segurança 

de Superfície (SSP) sobre a ocorrência de qualquer incidente que ocorra na área de plataforma 

de lançamento. 

.    

 A figura 41 apresenta os grupos de foco 2, 3, e 4 em estado de prontidão, durante a 

operação Barreira X, posicionados a poucos metros da área operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. AET - Análise Ergonômica do Trabalho 

 

 Esta pesquisa pretende estudar os treinamentos simulados das equipes de resposta à 

emergência referente às operações de lançamento de veículos aeroespaciais através da 

metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho - AET (WISNER, 1987; GUÈRIN et al, 2001; 

VIDAL, 2003).  

A AET utiliza métodos observacionais e interacionais, como forma de coletar os dados, e 

compreende um conjunto de análises globais e sistemáticas que permitem uma modelagem da 

atividade em foco, de forma contextualizada (VIDAL, 2003). A Análise Ergonômica do 

Trabalho (AET) é um método ordenado e sistemático, que tem como objetivo compreender o 

trabalho humano, tomando-se como foco primordial a observação da atividade de trabalho e, 

baseado em seu diagnóstico, promover mudanças positivas nas situações de trabalho, de modo 

Figura 41: Viaturas da equipe de emergência.  

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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a garantir o equilíbrio entre a eficácia do sistema produtivo e a saúde, o conforto e a segurança 

dos trabalhadores.  

 O método da AET, segundo Wisner (1987) e Vidal (2003), consiste de um conjunto de 

ações interacionais e observacionais que ajudam a compreender as situações de trabalho. Este 

método é definido por Vidal (2003), como sendo “um conjunto estruturado de análises 

intercomplementares dos determinantes da atividade de trabalho dos indivíduos numa 

organização”.  

 A Análise Ergonômica do Trabalho é regulamentada pela Norma Regulamentadora n°17 

(NR-17 - Ergonomia) e orientada, quanto à aplicação, pelo Manual de Aplicação da NR-17 do 

Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2014). 

 Conforme mencionado, anteriormente, a AET foi tomada como base para a 

compreensão e transformação das atividades das equipes de emergência durante as operações 

no Centro de Lançamento de Foguetes.  As etapas da AET, aplicada nesta pesquisa, são 

apresentadas na figura 42, a seguir: 

 

 

 
Fig. 42: Esquema do processo metodológico. 

Fonte: Adaptado de Guérin et al (2001); Vidal (2003); Carvalho (2010). 
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O Método da AET esquematizado na figura 42 é uma adaptação do método sistematizado 

por de Guérin et al (2001), Vidal (2003) e Carvalho (2010). Para melhor entendimento do 

modelo metodológico aqui proposto, serão apresentadas as suas etapas a seguir:  

 Instrução da Demanda: etapa que transforma a percepção gerencial do problema (demanda 

gerencial) em proposta de ação ergonômica (demanda ergonômica), e permite conhecer e 

ampliar as informações sobre o local estudado através da análise global. Nesta pesquisa, partiu-

se de uma hipótese de demanda (demanda provocada) que foi apresentada à Direção do CLBI, 

objetivando transformá-la em demanda ergonômica negociada.  

 Análise da Atividade: etapa da AET dividida em Análise Focal e pré-diagnóstico, e Análise 

Focada e diagnóstico. A Análise Focal busca os primeiros observáveis da pesquisa e como 

direcioná-los à focalização e elaboração de um pré-diagnóstico. A Análise Focada corresponde 

à etapa de apreciação da atividade, através de análises sistemáticas dos observáveis formulados 

na análise focal, necessária para a formulação do diagnóstico ou modelagem operante da 

atividade. 

 Indicações: etapa final da pesquisa onde são apresentadas as proposições, que podem estar na 

forma de laudo ergonômico, relatório de intervenção ou caderno de encargos ergonômicos. 

 

4.4.2.1. Instrução da demanda 

 

A instrução da demanda, segundo Vidal (2003, p.33), “consiste na passagem da 

percepção gerencial do problema (demanda gerencial) à proposta de ação ergonômica 

(demanda ergonômica), a partir da qual um contrato de intervenção ergonômica pode ser 

celebrado. Tal passagem supõe duas etapas intermediárias: a análise global e a reconstrução da 

demanda”. 

A instrução da demanda diz respeito à etapa da AET que permite clarificar os fatores que 

motivaram o estudo ergonômico, sendo manifestada por um contrato que vinculou o 

ergonomista à organização. Esta etapa incluiu a demanda inicial, a análise global e a demanda 

ergonômica negociada, conforme descrito a seguir: 

 

Demanda inicial: refere-se à solicitação feita por parte da área gerencial ou por algum 

dirigente da empresa acerca de um problema de produção, de saúde e segurança no trabalho, de 

desempenho de um produto, serviço ou de desempenho organizacional. Neste caso, denomina-

se esta demanda de demanda gerencial (VIDAL, 2003, p. 33). Quando a empresa não faz esta 
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solicitação, mas alguém de fora a faz ou apresenta, a exemplo de como uma instituição de 

pesquisa ou de consultoria, denomina-se de demanda provocada (CARVALHO et SALDANHA 

2001). Foi exatamente esta demanda que desencadeou a formulação do processo de instrução 

da demanda ergonômica apresentada neste projeto. 

 Este processo iniciou-se por uma demanda provocada ou hipótese da demanda, pois o 

autor apresentou o desejo de estudar sobre a segurança das operações de lançamento com 

objetivo de solucionar problemas existentes nos simulados de emergência, contando, assim, 

com a aprovação e apoio da alta direção do CLBI. Os primeiros contatos com a alta direção do 

CLBI foram feitas em conversas informais e, logo em seguida, em reuniões agendadas. A 

demanda ergonômica que foi apresentada ao CLBI na primeira abordagem junto à direção 

geral, caracterizou-se como uma demanda provocada. Nesta ocasião apresentou-se uma 

proposta de tema de pesquisa – demanda ergonômica inicial (provocada), baseada nas hipóteses 

de demandas oriundas da pesquisa bibliográfica, da pesquisa exploratória e da discussão do 

mestrando com seu orientador, acerca da análise da atividade das equipes de emergência com 

vistas à reformulação do treinamento simulado de resposta a emergência no CLBI. 

 

Análise global: Esta etapa diz respeito aos levantamentos dos dados globais da organização, 

no que se referem à estrutura e funcionamento organizacional: histórico da organização, 

departamentos, organograma, serviços oferecidos, perfil dos funcionários, quantidade de 

empregados, funções e setores de trabalho, divisão das seções, hierarquia, formas de seleção e 

recrutamento, tecnologias empregadas, legislação, estatística acidentária, etc.  

Esta etapa foi realizada com base na análise documental, observacional e ação 

conversacional com diretores, gerentes e trabalhadores do CLBI.  

 

Demanda ergonômica negociada: é a demanda ergonômica resultante do processo de 

instrução da demanda. Consiste na definição clara do problema de produção e/ou de saúde da 

organização em questão, que deverá ser analisado dentro do escopo da Ergonomia em 

consequência de uma negociação com os diversos atores envolvidos. 

A demanda provocada apresentada à Alta Direção obteve desta a aprovação, passando, 

portanto, a se constituir a demanda ergonômica negociada, conforme formulada, a seguir: 

“analisar o treinamento simulado das equipes de emergência em operações de lançamento de 

veículos aeroespaciais no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, objetivando possíveis 

melhorias em sua eficiência”. 

Esta demanda foi formalizada mediante um Termo de Atuação e Confiabilidade 
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(Apêndice A), celebrado entre o Grupo de Pesquisa e Extensão em Ergonomia - GREPE da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Centro de Lançamento da Barreira do 

Inferno, em que foram estabelecidas regras de conduta e de relacionamento entre a equipe de 

pesquisa e o preposto da empresa. 

O processo de Instrução da demanda nesta pesquisa passou por vários procedimentos, 

ações e momentos, conforme pode ser observado no quadro 04, resumidamente. 

 

Período 

(2013) 
Descrição 

Maio Surge o interesse do autor em pesquisar sobre a segurança das operações 

de lançamento de veículos aeroespaciais. 

Junho 

 

Dentro do Centro de lançamento havia várias posições operacionais com 

possibilidade de estudo, como Segurança de Vôo, Segurança de Superfície, 

Atividades operacionais perigosas, entre outras. Porém nos processos de 

orientações, o orientador da pesquisa sugeriu focar em um local específico 

para pesquisa. 

O autor da pesquisa, juntamente com o orientador, decidiu estudar a 

segurança de Superfície, mais especificamente a atividade das equipes de 

emergência. 

Julho 

 

Realização de pesquisas bibliográficas sobre o setor aeroespacial, 

acidentes aeroespaciais, cenários utilizados em simulações de acidentes. 

Visita ao Centro de Lançamento, reconhecimento do local de trabalho, 

acompanhamento das atividades, conversas informais com funcionários 

em seus diversos níveis hierárquicos, discussões de problemas de ordem 

técnico e gerencial. 

Agosto Acompanhamento através da análise global de uma operação de 

lançamento, com observação in loco, das atividades das equipes de 

emergência. 

Setembro 

 

Apresentação da demanda provocada à Alta Direção do CLBI, com o 

consentimento e autorização da realização da pesquisa e aprovação da 

demanda. 
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Escolha da demanda: Analisar o treinamento simulado das equipes de 

emergência em operações de lançamento de engenhos aeroespaciais, para 

fins de melhoria em sua eficiência. 

Outubro Negociação junto à alta direção para realização de exercícios simulados 

para análise das atividades das equipes de emergência. 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.2. Análise da Atividade 

 

 Esta análise foi inspirada nas análises das atividades realizadas no treinamento 

simulado, denominado Line Oriented Flight Training – LOFT, desenvolvido para pilotos de 

uma companhia aérea nacional (SALDANHA, 2004; CARVALHO, 2005). Antes das 

observações da atividade, foram levantadas e analisadas as tarefas, que serviram para a 

modelagem da atividade. 

Para focalização da atividade e formulação do pré-diagnóstico foi utilizado um 

instrumento para o levantamento do perfil sócio profissional e organizacional da equipe de 

emergência (Apêndice B), foram adotados métodos interacionais, orientados por um roteiro de 

conversações, com os membros das referidas equipes (Apêndice C) e foram realizadas 

observações abertas dos treinamentos simulados, buscando compreender os determinantes da 

atividade da população estudada, resultando na elaboração do pré-diagnóstico ergonômico da 

atividade destas equipes. 

A análise focada e formulação do diagnóstico ocorreram mediante observações 

sistemáticas, dos observáveis da situação de foco (simulados de emergência), previamente 

definidos. Nesta etapa, foi utilizado um instrumento de observação das atividades das equipes 

de emergência durante as simulações de atendimento às emergências (Apêndice D). 

Analisar a atividade das equipes de emergência em uma situação de emergência, 

propriamente dita, em loco, não é recomendável, metodologicamente, dados os riscos 

envolvidos numa situação desta natureza, a necessidade de proximidade dos observadores da 

situação e a dificuldade de planejamento das observações, devido à imprevisibilidade e 

incerteza da ocorrência de situação de emergência. Por isso, optou-se em observar os 

Quadro 04: Cronologia da instrução da demanda. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 
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treinamentos simulados das equipes de emergência destinados às operações de lançamento de 

veículos aeroespaciais no CLBI. 

A realização dos treinamentos simulados mediante a solicitação do coordenador do 

Grupo de Extensão e Pesquisa em Ergonomia (GREPE), da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), através do presente projeto de pesquisa “Abordagem da Ergonomia 

para avaliação do treinamento simulado das equipes de resposta a emergência em lançamentos 

de veículos aeroespaciais”. A solicitação foi feita diretamente à direção do CLBI e a 

responsabilidade pela organização do exercício simulado ficou a cargo do coordenador da 

Segurança de Superfície (SSP).  

Foi possível observar e registrar, mediante autorização, três treinamentos simulados: o 

primeiro, durante a operação Tangará I, em 21 de junho de 2013, o segundo durante a Operação 

Barreira X, em 26 de agosto de 2014, e o terceiro durante a operação Barreira XII, no dia 09 de 

dezembro de 2014. 

 As observações e registros dos treinamentos simulados tiveram a participação do Grupo 

de Ação Ergonômica (GAE) formada pela equipe de pesquisadores do projeto de pesquisa 

CLBI/GREPE/UFRN. A equipe é composta por quatro bolsistas de iniciação científica (dois em 

uma fase e dois em outra fase), um mestrando do Programa de Pós Graduação em Engenharia 

de Produção – PEP da UFRN, um professor (orientador da pesquisa), e um colaborador do 

CLBI.  

Para cada treinamento houve 2 (duas) reuniões de preparação das observações e 

registros: a primeira ocorria na sala do GREPE na UFRN onde eram apresentadas e discutidas 

informações gerais sobre a operação em questão (as equipes de emergência, o tipo de 

simulação, o dia e a hora da simulação, os recursos necessários para realização atividade) o 

instrumento de pesquisa - Plano de Observação (Apêndice D) e sua aplicação. 

A segunda reunião ocorreu no dia da simulação, no CLBI. Foram tratados os ajustes 

finais e decidido que os pesquisadores ficariam distribuídos da seguinte forma: um pesquisador 

posicionado na sala da Segurança de Superfície (SSP) acompanhando e registrando as 

atividades do coordenador e de seus adjuntos; um pesquisador posicionado no local do acidente 

com a atribuição de gravar o áudio das comunicações que ocorressem via rádio; dois 

pesquisadores posicionados nas proximidades do local do acidente sendo responsável pelas 

imagens e filmagem; um pesquisador ficou com a atribuição de atuar de forma livre, 

observando e relatando os problemas identificados. 

Nos casos onde houve a utilização da ambulância saindo do CLBI, foi solicitado ao 

coordenador da Segurança de Superfície, e responsável pelo simulado, que um dos 
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pesquisadores pudesse acompanhar e filmar toda a atividade dentro da ambulância durante o 

trajeto até o hospital. A solicitação foi atendida. 

Foram utilizados os seguintes recursos na pesquisa: 4 câmeras filmadoras, sendo 3 

pertencentes ao GREPE e 1 à Seção de Comunicação Social do CLBI, 1 gravador de áudio e 4 

câmeras do Circuito Fechado Interno de Televisão (CFTV). 

As figuras 43 e 44 apresentam os momentos em que o GAE – Grupo de Ação 

Ergonômica participou dos treinamentos simulados das operações de lançamento de foguetes 

no CLBI. 

 

 

 

 

 

4.4.2.3. Indicações  

 

 Esta etapa tem como saída um conjunto de ações recomendadas e que devem ser 

realizadas com o objetivo de melhorar e aperfeiçoar a atividade das equipes de emergência 

durante as operações de lançamento de veículos aeroespaciais. Para tanto, foi elaborado um 

documento denominado caderno de encargos e recomendações, a partir do próprio pesquisador 

e dos participantes da pesquisa, para apreciação e aprovação por meio de reuniões. 

 

 

 

 

 

Figura 43: Equipe de pesquisadores (Barreira X) 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

 

Figura 44: Equipe de pesquisadores (Barreira XII) 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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4.4.3. Restituição e Validação 

 

Em todos os momentos e etapas do método da AET, deve acontecer a restituição dos 

dados encontrados, das análises e das proposições apresentadas para a validação, por parte de 

todos os participantes da pesquisa, que fazem parte da construção social. Ou seja, a informação 

deve ser compartilhada entre todos os grupos de pesquisa que fazem parte da construção social, 

a fim de corrigir e completar o trabalho do pesquisador. 

Em todas as modalidades da análise da atividade se faz necessário validar o trabalho de 

análise através de discussões com os trabalhadores, a fim de satisfazer a duas exigências 

(WINER, 1975 apud WISNER, 1994, p. 98). 

 A restituição e validação dos dados de pesquisa e de propostas de melhoria dos 

treinamentos simulados, junto aos sujeitos da pesquisa ou grupos que integraram a sua 

construção social, aconteceram durante toda a pesquisa.  

No estudo de caso, a restituição se deu através de reuniões específicas com cada grupo 

de foco, e em reuniões com todos os grupos, imediatamente após a realização de cada 

treinamento simulado.  

A reunião com o grupo de foco 1 ocorreu entre o pesquisador e o coordenador de 

segurança de superfície. O pesquisador apresentou um extrato das entrevistas semiestruturadas, 

com informações sobre o perfil sócio profissional das equipes e dos problemas identificados 

pelos outros grupos de focos. Além disso, foram analisadas as imagens e gravações de áudio e 

vídeo dos treinamentos simulados já ocorridos e foram discutidas as dificuldades encontradas 

pelos participantes. 

A reunião com o grupo de foco 2 e 3 ocorreu entre o pesquisador e as equipes de Contra 

Incêndio e Resgate e Salvamento. O pesquisador explicou sobre a metodologia utilizada na 

pesquisa e questionou-os sobre a importância dos treinamentos simulados e dos problemas e 

dificuldades encontrados. Foram exibidos os vídeos dos treinamentos simulados já ocorridos, 

com o objetivo de autoconfrontação e, em seguida, foi oferecida a oportunidade dos membros 

das equipes discutirem entre si, onde foram apresentados vários pontos de vista, a fim de 

melhorarem os treinamentos já existentes. 

A reunião com o grupo de foco 4 ocorreu entre o pesquisador, os médicos e 

enfermeiros. O pesquisador explicou sobre a pesquisa e a metodologia aplicada, apresentou 

alguns trechos dos vídeos dos treinamentos simulados já ocorridos e, em seguida, deu início a 

um debate sobre os problemas identificados nos treinamentos e quais as soluções a serem 

aplicadas a fim de melhorar o atual modelo de treinamento. 
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Além das restituições e validações ocorridas entre os grupos de foco, uma reunião 

(debriefing) sempre ocorria logo após os treinamentos simulados, com o intuito de possibilitar 

uma discussão, mediada pela observação e comentários de toda equipe de emergência que 

participaram do treinamento, onde foram questionadas sobre as dificuldades enfrentadas e as 

estratégias e ações desenvolvidas durante a simulação. 

Por fim, o pesquisador apresentou ao diretor do CLBI, um resumo da metodologia da 

pesquisa, os problemas identificados durante os treinamentos simulados e propostas de 

melhorias. A intenção foi de confirmar a viabilidade das propostas e recomendações 

ergonômicas para os treinamentos e a sua validação junto à Alta Direção. 

 

4.4.4. Matriz de Materiais e Métodos  

 

Os instrumentos que foram utilizados para a coleta de dados nesta pesquisa estão 

apresentados, resumidamente, de acordo com as etapas metodológicas, conforme quadro 05. 
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ETAPAS SUBETAPAS O QUE PRETENDE COLETAR/REALIZAR TÉCNICA PROTOCOLO/ INSTRUMENTO/RECURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrução da 

demanda 

Pesquisas 

bibliográficas 

 

 Informações sobre o setor aeroespacial, acidentes 

aeroespaciais, ergonomia, desastres, simulações de 

atendimento à emergência, resiliência, operações de 

lançamento de foguetes.  

Pesquisas em artigos científicos, revistas, 

regulamentos da aeronáutica, legislações, 

arquivos de websites. 

 

Livros, revistas, arquivos de websites, artigos 

científicos, normas técnicas e legislações. 

Análise Global 

Análise global do local de estudo, da população de 

trabalhadores, do funcionamento do Centro e das 

operações de lançamento de veículos aeroespaciais.  

Técnicas Observacionais 

- Observação global, Mapeamento Aberto, 

 

Técnicas Interacionais 

- Ação conversacional, Técnica do incidente 

crítico, Análise coletiva do trabalho. 

Entrevistas semi-estruturadas; 

Roteiro dinâmico de conversação; 

Gravador;  

Câmera filmadora; 

Câmera fotográfica; 

Definição da 

demanda 

- Problemas e possíveis demandas 

- Formular a demanda ergonômica negociada 
- Observação global e conversação 

- Roteiro dinâmico de conversação; 

- Câmera filmadora; 

- Câmera fotográfica; 

A
n

ál
is

e 
d

a 
A

ti
v

id
ad

e 

Análise 

Focal 

Focalização 

Pré-

diagnóstico 

- Os problemas do treinamento e suas causas;  

- Escolha de situações características para observação na 

análise focada; 

- Elaborar o pré-diagnóstico. 

Técnicas Interacionais 

- Ação conversacional 

 

Técnicas Observacionais 

- Observação aberta 

 

 

Questionário para levantamento do perfil sócio-

profissional (Apêndice B); 

Roteiro para ação conversacional (Apêndice C); 

Plano de observação dos simulados (Apêndice D); 

Câmera filmadora; 

Câmera fotográfica; 

Gravador; 

Análise 

Focada 
Diagnóstico 

- Definição dos observáveis; 

- Identificação de problemas e suas causas;  

- Elaborar o diagnóstico 

Técnicas Interacionais: 

- Ação conversacional 

Técnicas Observacionais 

- Observação situada e sistemática 

- Registros audiovisuais. 

Questionário para levantamento do perfil sócio-

profissional (Apêndice B); 

Roteiro para ação conversacional (Apêndice C); 

Plano de observação dos simulados (Apêndice D); 

Câmera filmadora; 

Câmera fotográfica; 

Gravador; 

Indicações - Recomendações de melhoria do sistema de treinamento - Reuniões - Exibição de slides com as recomendações; 

Validação e Restituição 
- Confirmação das etapas anteriores a partir da restituição 

dos pesquisados, corrigindo e validando as etapas. 

- Técnicas de autoconfrontação 

 
- Exibição de slides e vídeos; 

Quadro 05: Matriz de materiais e métodos 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2010) 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados e as discussões alcançados por esta pesquisa realizada no 

Centro de Lançamento da Barreira do Inferno localizado no município de Parnamirim, Rio 

Grande do Norte, Brasil.  

 

5.1. ANÁLISE DOS TREINAMENTOS SIMULADOS 

 

 Este sub-capítulo versará sobre a análise dos treinamentos simulados das equipes de 

emergência durante os as operações de lançamento de veículos aeroespaciais. 

Está previsto no Plano de Gerenciamento de Crises e Apoio a Emergência do CLBI, a 

realização de pelo menos um exercício simulado anual, no entanto, não há prescrição 

formalizada de como deve ser o processo de planejamento, preparação, realização e avaliação 

da simulação. 

 Foram observadas as atividades das equipes de emergência durante 3 (três) simulações 

de acidentes que tinham o objetivo de treinar as referidas equipes em resposta à emergência. A 

primeira simulação ocorreu durante a Operação Tangará I, no dia 21 de junho de 2013, que 

teve um cenário de explosão de foguete com 4 vítimas, sendo uma fatal e 3 com ferimentos do 

tipo: choque elétrico, lesão leve e fratura exposta. Não foi especificada, neste treinamento, 

qual parte do corpo do corpo foi atingida. A segunda simulação ocorreu durante a Operação 

Barreira X, no dia 26 de agosto de 2014, que teve o cenário de um curto circuito, provocando 

incêndio e 5 vítimas de queimadura e inalação de fumaça. Não foi especificada, neste 

treinamento, qual o grau das queimaduras e quais partes do corpo foram atingidos. A terceira 

simulação ocorreu durante a operação Barreira XII, no dia 09 de dezembro de 2014, que teve 

como cenário uma explosão do motor foguete já instalado no lançador, com 4 vítimas, sendo 

1 fatal e 3 com queimaduras. Assim como nos outros treinamentos, não foi especificada, nas 

vítimas, o grau de queimadura e quais partes do corpo foram atingidas. 

 A atividade de simulação desenvolvida no CLBI é constituída por 4 fases: 

planejamento, preparação, simulação e debriefing, conforme ilustrado na figura 45.  

 

 

 

Fig.45: Fases da simulação de emergência no CLBI. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A fase do planejamento é a primeira etapa do exercício simulado e é desenvolvida pela 

Coordenação de Segurança de Superfície, através da experiência adquirida e acumulada por 

esta Coordenação, que é composta por um coordenador e um coordenador adjunto. Nesta fase 

são definidos todos os detalhes que se deseja simular como: dia, hora, local, cenário proposto, 

número de vítimas, equipes, recursos materiais, tipo de acionamento, realismo, meios de 

comunicação, etc.  

 A fase de preparação para simulação no CLBI é a fase que ocorre no dia da simulação, 

onde são feitas as verificações do estado inicial do exercício, das pessoas envolvidas, dos 

recursos materiais, da infraestrutura, dos meios de comunicação, e da organização do cenário. 

Não existe um tempo definido para ocorrer, ficando à cargo do responsável pela planejamento 

decidir em que momento realizar tais verificações. Nessa fase também ocorre um “briefing”, 

ou reunião da equipe, que, embora não seja programada, nem planejada, acontece de forma 

setorizada, onde cada equipe se reúne espontaneamente com o objetivo de avisar os 

participantes sobre a realização da simulação e relembrar sobre o plano prescrito e as 

atribuições de cada um. O referido plano é elaborado há pelo menos 2 meses antes da 

operação de lançamento, independente da ocorrência de treinamento simulado. 

 A fase da simulação, em si, corresponde à própria atividade de treinamento simulado 

no curso da ação. É iniciada no momento em que o sinistro é anunciado. De acordo com o 

prescrito no CLBI, esse anúncio é feito pelo Segurança de Plataforma, que é a pessoa da 

equipe de segurança que atua mais próximo das atividades operacionais. 

 Antes do anúncio da emergência, as equipes ficam posicionadas em suas salas no 

prédio da DOP – Divisão de Operações. A figura 46 apresenta a planta baixa do prédio da 

DOP, local onde as equipes aguardam em estado de prontidão. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fig.46: Planta baixa do prédio da DOP. 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 
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 As figuras 47, 48 e 49, respectivamente, ilustram as salas da equipe médica, de 

monitoramento, onde fica a Coordenação de Segurança de Superfície e a sala das equipes 

Contra Incêndio e de Resgate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.47: Sala da equipe médica (GF4). 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Fig.48: Sala de monitoramento 

Coordenação de segurança de superfície (GF1). 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Fig.49: Sala da equipe contra incêndio e resgate 

(GF2 e GF3). 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
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 As equipes ficam guarnecidas e prontas e são chamadas caso haja algum sinistro 

durante as atividades de risco que ocorrem na área operacional. A área operacional é o local 

abrangido pelo paiol (armazenamento do foguete), Prédio de Preparação de Propulsores – PPP 

(montagem e teste no motor foguete), Prédio de Carga Útil – PCU (laboratório de 

experimento e testes na carga útil), Casamata (abrigo dos operadores e controle avançado), 

Plataforma de lançamento (lançadores), Cruzadão (Zona de identificação e armazenamento de 

material). A figura 50 mostra a planta de localização da área operacional do CLBI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A última fase da simulação de emergência no CLBI é o “debriefing”, ou reunião pós-

fato, que tem como objetivo reunir as pessoas que participaram da simulação e discutir acerca 

do ocorrido. O debriefing possibilita: a participação das pessoas acerca das discussões sobre 

suas atuações sobre os pontos positivos e negativos, o relato das dificuldades encontradas, a 

discussão sobre alternativas possíveis de ação, sugestões sobre as possibilidades de melhoria. 

Fig.50: Planta de localização da área operacional do CLBI. 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
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O debriefing diz respeito ao processo de autoavaliação da equipe com relação à atividade 

desenvolvida de resposta à emergência simulada. 

Em seguida serão apresentados os 3 treinamentos simulados, em ordem cronológica, 

que foram analisadas no CLBI durante operações de lançamento de veículos aeroespaciais. 

 

 

5.1.1. Operação Tangará I 

 

 

 Planejamento da Simulação 

 

O planejamento da Operação Tangará I, teve como objetivo capacitar os recursos 

humanos e testar os meios operacionais do CLBI. Durante esta fase, foi discutida a 

viabilidade de treinar as equipes de emergência através de simulação de acidente.  

O planejamento da simulação de emergência ficou a cargo da Seção de Planejamento e 

da Coordenação da Segurança de Superfície. Foram discutidas as necessidades da simulação, 

tais como: local, tipo do sinistro, cenário, vítimas, forma de avaliação, meios necessários, 

pessoal envolvido, tipo de alerta, necessidade de transporte até o hospital, etc. Ficou acordado 

que a simulação ocorreria no dia 21 de junho de 2013, na semana anterior ao lançamento do 

foguete.  

O exercício tinha por finalidade treinar as equipes de emergência para atuarem em 

situação de crise através de simulação de acidente. O cenário escolhido previa que o acidente 

ocorreria durante a montagem do foguete no Prédio de Preparação de Propulsores - PPP, 

provocado por uma ignição intempestiva do motor foguete, ocasionando uma explosão 

seguida de incêndio. A simulação previa a existência de 4 vítimas que estariam trabalhando na 

montagem do foguete.  

Foi previsto que a equipe de emergência encontraria uma vítima morta, uma com 

escoriações leves, uma com fratura exposta em um dos membros inferiores e uma acometida 

por choque elétrico. Não foi discutido e nem especificado detalhes sobre o local exato dos 

ferimentos e lesões. Ficou decidido que a simulação não seria previamente avisada, tratando-

se de um acionamento surpresa. Durante o planejamento pensou-se em identificar (maquiar) 

as vítimas, mas a inexistência de recurso material e de pessoal com habilidade para maquiar, 

limitou a identificação por meio do uso de placas com texto explicativo sobre qual o tipo de 

lesão de cada vítima. Foi discutido sobre a necessidade de utilizar fumaça para dar maior 
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realismo ao simulado, e esta ideia foi aceita pelos envolvidos. Esta Operação era considerada 

como de médio porte, pois o veículo a ser lançado era um Foguete de Treinamento 

Intermediário – FTI, o que eleva o risco da operação e fazendo necessária a presença de duas 

ambulâncias, sendo uma básica (viatura do CLBI) e outra equipada com materiais de UTI. 

 

 Preparação para a Simulação 

 

 No dia da simulação, 21 de junho de 2013, o Grupo de Acompanhamento (G.A) 

através do coordenador do Planejamento Operacional (SPO) e o coordenador de Segurança de 

Superfície (SSP), acompanhado de seu adjunto iniciaram-se os preparativos para atividade. 

Decidiram em conjunto que o local, onde iria ser realizada a simulação deveria ser alterado, 

pois o cenário previa o atendimento das vítimas fora do PPP, ao ar livre, e devido à chuva 

intensa naquele momento motivaram a mudança de local. O novo local escolhido foi o prédio 

do Cruzadão, que fica em frente ao PPP e tem bastante espaço e não coloca em risco a 

operação. Em seguida, entraram em contato com várias seções do Centro a fim de contar com 

a participação de voluntários para atuarem como vítimas no exercício simulado.  

 Os voluntários foram levados para o Cruzadão onde o coordenador adjunto de 

Segurança de Superfície passou as orientações sobre o cenário. Foram colocadas placas com o 

texto identificando o tipo de lesão de cada uma das vítimas: 1 (uma) vítima deveria ter uma  

placa com o termo “óbito”, ficar deitada no chão sem se mexer, 1 (uma) vítima deveria ter 

uma placa com a palavra “escoriações leves”, e deveria gritar, movimentar, chamar a atenção 

das equipes de emergências; 1 (uma) vítima deveria ter uma placa com a palavra “choque 

elétrico” e deitar-se sobre um cabo de eletricidade energizado, simulando ser vítima de 

choque elétrico; 1 (uma) vítima deveria ficar em local mais escondido, acordada, com uma 

placa com o termo “fratura exposta”. As figuras 51, 52, 53 e 54 ilustram os preparativos do 

cenário e das vítimas antes do início da simulação. 
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 Após a preparação do cenário o Coordenador adjunto da Segurança de Superfície 

entrou em contato com o Coordenador informando-o que tudo já estava pronto e que a 

simulação iniciaria em instantes. 

 

 

 

 

Fig.51: Vítima 4 (Óbito) 

Fonte: Pesquisa de campo 

(2014) 

Fig.52: Vítima 3 (Fratura exposta) 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

Fig.53: Vítima 2 (Choque) 

Fonte: Pesquisa de campo 

(2014) 

Fig.54: Vítima 1 (Escoriações leves) 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 
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 A Simulação 

 

 O Segurança de Plataforma (SPF) informa ao Segurança de Superfície (SSP), através 

do rádio, o início do sinistro. “Superfície! Superfície! É o Plataforma!” o SSP responde “Na 

escuta! Prossiga!”. Então o SPF prossegue “Sinistro dentro do Cruzadão”. O SSP responde 

que está ciente e que a equipe será acionada. “Atenção as equipes de emergência, sinistro no 

cruzadão. Vamos avançar até o portão da Telecom”. Apenas a equipe contra incêndio responde 

que está ciente, porém todas as equipes saem das suas salas e rapidamente entram nas viaturas 

em direção ao local do sinistro. De dentro da viatura o chefe da E.C.I entra em contato com o 

coordenador de superfície. “Superfície! É o Faísca! Informe a natureza do sinistro”. O SSP 

responde “Aguarde! Avance! E aguarde informações”. De imediato o coordenador de 

superfície chama no rádio e pergunta qual a natureza do sinistro e o SPF responde “Explosão 

do motor foguete”. O SSP de posse da informação, assim como todos que estão na mesma 

frequência, fala “Faísca! Avance! Houve explosão do motor foguete”. O chefe da equipe 

contra incêndio ao chegar no local, solicita que seja cortada a energia local e o SSP responde 

que irá providenciar. O coordenador de superfície estava sozinho na sala de monitoramento, 

mudou a frequência do rádio e chamou o coordenador de logística, que não respondeu. Em 

seguida, o coordenador da SSP, fez contato através do ramal telefônico com a Seção de 

Eletricidade, informou sobre a necessidade de cortar a energia do prédio do cruzadão, mas o 

soldado que atendeu a ligação, não soube como providenciar o corte. Enquanto isso, a E.C.I 

ficou esperando iniciar o combate ao fogo até que fosse desligada a energia local. O chefe do 

E.C.I entrou em contato novamente com o coordenador da SSP “Superfície! Superfície! É o 

Faísca! Informe se já foi desligada a energia local”. O SSP tomou a decisão de informar que o 

corte havia sido feito, com o objetivo de dar seguimento a simulação. Disse “Sim. Foi feito 

contato com a Logística e o militar da elétrica fez o desligamento. Pode começar a atuação 

aí”. Com isso, a E.C.I utilizou a mangueira da viatura para simular o combate ao fogo sem 

jogar água de fato. Foi feita a manobra por aproximadamente 1 (um) minuto até que o chefe 

da equipe informa “Ok. Fogo debelado. No visual aqui 4 vítimas. Pode autorizar a entrada do 

caminhão resgate. Ok”. Antes que o SSP respondesse o chefe da Equipe de Resgate e 

Salvamento adianta “Ok. O resgate copiou a mensagem. A caminho”.  

 Enquanto a Equipe de Regate entra na área do sinistro, o SSP inicia o fornecimento de 

uma série de informações “Atenção equipe do resgate. Favor deixar o caminho aí livre para 

passagem das ambulâncias”, “Atenção Doc, avance até próximo o prédio do cruzadão e 



100 

 

aguarde ordens”, “Doc. Estamos no visual. Avance mais 10 metros e aguarde orientações”. 

 A equipe de resgate montou uma lona na parte de fora do prédio e em seguida entrou 

no PPP à procura das vítimas. A equipe de resgate encontrou a primeira vítima de choque 

elétrico deitada no chão com a respectiva identificação de vítima de choque. O chefe da 

equipe percebe a presença de um cabo elétrico sob a vítima e mesmo sabendo que havia sido 

feito o corte da energia, solicita ao resgatista de sua equipe que o cabo fosse afastado. O 

resgatista, membro da equipe de resgate, se dirigiu ao carro de resgate, pegou uma vara 

isolada e retirou o cabo do corpo da vítima. A primeira vítima foi estabilizada pelo resgatista, 

que pôs o colar cervical na vítima e a colocou na prancha e, depois, transportou para área de 

triagem.  

 O chefe da E.C.I diz: “Superfície! Superfície! É o Faísca”. “Estamos aqui com a 

primeira vítima, só pra deixar atento. Já já vamos acionar a ambulância. ok”. O coordenador 

de superfície responde via rádio “ok! Ciente! To no aguardo”. Em seguida dá alguns 

comandos: “Atenção, Doc. Assim que for acionado atentar para saída. Sair pelo mesmo local 

por onde entraram. Saindo pelo portão da Telecom”. “Tentem ficar atentos aí, que assim que 

fizer a parada, que a equipe médica desembarcar, já manobra a viatura de modo que deixe a 

frente voltada aí pra área da Telecom”, “Ok, Doc. Já podem avançar” “Doc, avance mais, 

verifique o local onde está a lona espalhada”. O médico responde-o “ok! Doc chegando na 

lona”. E já inicia o atendimento da primeira vítima. 

 Enquanto ocorriam essas comunicações, a equipe de resgate voltava para o prédio do 

Cruzadão, para resgatar as outras vítimas, o chefe da equipe contra incêndio entra em contato 

com o SSP percebe uma vítima deitada no chão, gritando, pedindo socorro e alegando sentir 

bastante dor, porém tomam a decisão de atender a vítima que estava por trás de destroços, 

com fratura externa em um dos membros inferiores. A equipe de resgate imobilizou a vítima e 

a transportou para área de triagem. 

 O médico entra em contato com o SSP “Superfície! Superfície! Doc”. Sem resposta, 

chama mais uma vez “Superfície! Superfície! Doc”. O coordenador de Superfície responde-o, 

dizendo que está na escuta e que ele pode prosseguir. O médico informa “Aqui é o aspirante 

médico Lourenço. Estamos com o primeiro paciente aqui, classificado como vermelho. Mais 

grave. Com choque, provavelmente hipovolêmico. Vai ser dirigido na ambulância da UTI, 

para o Walfredo Gurgel. Foi feito oxigênio, suporte de volume, 15 ml aberto. Não foi 

classificado como choque, mas provavelmente é povolêmico. Vai pra UTI, pro Walfredo 

Gurgel, pro suporte de UTI”. Em seguida o médico continua informando. “O segundo 
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paciente classificado como amarelo, fratura exposta, tá bem, vai ser estabilizado pela cirurgia 

ortopédica no hospital da base aérea”. O coordenador de Superfície responde “Ok, ciente! 

Será feito o contato com esses hospitais”.  

 Dentro do prédio do Cruzadão estava ocorrendo o resgate da terceira vítima, com 

escoriações leves. A equipe de resgate estabilizou a vítima, colocou-a na prancha e a 

transportou para área de triagem para os cuidados da equipe médica e voltou para o Cruzadão 

para resgate da última vítima. 

 A equipe médica recebeu a vítima e entrou imediatamente em contato com o SSP “O 

terceiro paciente classificado como verde, com escoriações leves e vai ser acompanhado aqui 

mesmo pela equipe médica”. 

 Para este treinamento não estava previsto o deslocamento das ambulâncias para os 

hospitais externos, haveria apenas uma simulação de saída até o portão principal. A 

ambulância de UTI, prestadora de serviço que participou do treinamento, transportou a vítima 

de choque, simulando uma saída até o portão principal, porém o segurança que estava no 

portão e não sabia da realização do treinamento, parou a ambulância para efetuar 

procedimento de rotina quando da entrada e saída de viaturas.  

 Da mesma forma, a outra ambulância, viatura do CLBI, transportou a vítima de fratura 

exposta simulando o destino para o hospital da base, e da mesma forma da ambulância de 

UTI, não saiu do Centro, foi até o portão principal apenas. 

 A equipe de resgate encontra a quarta vítima, com a placa de óbito, e transportam-na 

para a lona, na área de triagem, sem cuidados especiais, sem estabilizar e utilizar prancha. 

 O Médico recebe a vítima e entra em contato novamente com a Superfície “Quarto 

paciente. Óbito. Classificado como preto, vai ser colocado na lona, e chamado o IML Por ser 

de morte traumática”. O coordenador de segurança de superfície responde “ok. Ciente”. 

 O médico do CLBI, que ficou na área de triagem, entra em contato com a equipe 

médica da UTI prestadora de serviço, via rádio. “Ambulância da UTI. Entrar em comunicação 

com o aspirante médico que tá aqui no local, pra informar quando da chegada ao hospital 

Walfredo Gurgel”. “Doutor Juliano, da ambulância da UTI, informar ao Doc, no local a sua 

chegada ao hospital Walfredo Gurgel, com o paciente classificado como vermelho”. Sem 

resposta, o médico entra em contato mais uma vez via rádio, desta vez tenta contato com o 

médico da ambulância básica. “Aspirante médico Pinheiro, que está com o paciente 

classificado como amarelo, se comunique com o Doc no local pra informar sua chegada à 

Base Aérea para cirurgia ortopédica”. Sem resposta novamente, o médico tenta contato mais 



102 

 

uma vez. “Atenção Dr. Juliano, médico da UTI, informe ao médico no local, a sua hora de 

chegada ao hospital Walfredo Gurgel. Com o paciente classificado como vermelho”.  

 Ainda sem resposta, o médico insiste e continua tentando contato “Médico Pinheiro, 

com o paciente classificado como amarelo, informe a sua chegada à Base, e retorne com a 

ambulância para transportar o paciente classificado como verde, com escoriações leves, para o 

tratamento no nosso posto médico” Sem resposta, o médico diz “copiou a mensagem?”. 

 O coordenador de Segurança de Superfície informa que os médicos não têm rádio e as 

ambulâncias também não tem equipamento de comunicação. O coordenador de superfície 

decide encerrar o exercício simulado e comunica que haverá uma reunião para discutir sobre a 

atividade. 

 As figuras 55, 56, 57 e 58 ilustram as equipes de resposta à emergência durante o 

treinamento simulado ocorrido na operação Tangará I. 

 

 

 

 

 

Fig.56: Equipe contraincêndio (GF2), 

combatendo o fogo de forma simulada. 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

Fig.55: Fumígenos (fumaça), no local do 

sinistro. 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

Fig.57: Equipe de Resgate (GF3), 

imobilizando a vítima. 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

Fig.58: Equipe Médica na área de triagem (GF4) 

Fonte: Pesquisa de campo (2013) 
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 Debriefing 

 

 O “debriefing” do treinamento simulado de emergência da Operação Tangará I, 

deveria ter ocorrido logo após a simulação, mas o coordenador de SSP, responsável pelo 

treinamento, teve que participar de uma reunião de coordenadores e por isso o “debriefing” 

foi adiado para o dia seguinte. 

 Esteve presente na sala de reuniões DOP, o Chefe da SSP, os dois médicos que 

participaram da simulação, os dois enfermeiros, o chefe da equipe Contra Incêndio, o chefe da 

equipe de Resgate, o chefe da Segurança de Plataforma, o chefe da Segurança Orgânica e um 

membro da equipe de Pesquisa da UFRN. 

 A reunião foi conduzida pelo coordenador de Segurança de Superfície, que não sabia 

muito bem os assuntos que deveriam ser abordados, pois esse era o seu primeiro treinamento 

simulado. Não houve um planejamento prévio para essa reunião. 

 O coordenador de SSP comentou que houve um problema de comunicação e que os 

rádios não funcionaram bem. Relatou também que teve dificuldade de entrar em contato com 

a Seção de Eletricidade para realizar o desligamento da energia elétrica. O coordenador de 

Segurança Orgânica pediu a palavra e sugeriu que o corte de energia elétrica fosse realizado 

pelos operadores de Segurança de Plataforma, pois estariam mais próximos e poderiam 

realizar a tarefa rapidamente. Todos os presentes concordaram com a sugestão e o 

coordenador de SSP informou que iria levar esse assunto para a Direção. 

 O chefe da equipe médica comentou sobre a necessidade de realizar treinamentos com 

mais frequência e que gostou do desempenho da sua equipe. O chefe da equipe de Resgate 

não quis falar, mas depois disse que sentiu falta de maquiagem nas vítimas. O chefe da equipe 

Contra Incêndio comentou sobre a demora em receber a informação sobre o corte de energia, 

contudo, disse que gostou do treinamento.  

 Depois, o coordenador de SSP, pediu pra que os chefes de cada equipe, laborassem um 

relatório sucinto, com os principais pontos acerca do treinamento.  

 Nada mais havendo a comentar, o chefe da equipe de SSP, declarou encerrada a 

reunião, que teve duração de 20 minutos.  

 Percebe-se que a reunião não é muito explorada, pois ocorre durante a operação e os 

membros da equipe não podem se ausentar nesse período. 
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5.1.2. Operação Barreira X 

 

 Planejamento da Simulação 

 

O planejamento da simulação de emergência ocorrido durante a operação Barreira X, 

teve início no dia anterior, ao simulado, em 25 de agosto de 2014, na sala da Segurança de 

Superfície (SSP), sob a condução do Coordenador de Segurança de Superfície acompanhado 

de seus dois coordenadores adjuntos. O planejamento discutiu as necessidades da simulação, 

tais como: local, tipo do sinistro, cenário, vítimas, forma de avaliação, meios necessários, 

pessoal envolvido, tipo de alerta, necessidade de transporte até o hospital, entre outras. Ficou 

acordado que a simulação ocorreria no dia 26 de agosto, por volta das 10h00min, logo após a 

atividade de educação física dos militares do CLBI. A escolha do horário deu-se ao fato de 

que haveria a necessidade de escalar militares do CLBI, para atuarem como vítimas, que não 

estivessem fazendo parte da operação Barreira X.  

O simulado tinha por finalidade treinar as equipes de emergência para atuarem em 

situação de crise através de uma simulação de acidente. O cenário escolhido previa que o 

acidente ocorreria no interior da casamata, provocado por um curto circuito nos equipamentos 

elétricos, ocasionando incêndio, com geração de muita fumaça no interior da casamata. A 

simulação previa também a existência de 5 vítimas, que estariam trabalhando no local e na 

hora do acidente. Uma vítima deveria estar desacordada, uma vítima teria escoriações leves e 

gritaria por socorro e três vítimas deveriam simular uma saída pelo túnel de escape, sendo que 

uma das vítimas ficaria na saída do túnel, uma ficaria no meio e uma ficaria na entrada do 

túnel. Foi discutido sobre a necessidade de utilizar fumaça para dar maior realismo ao 

simulado, porém chegou-se a conclusão que seria difícil obter a permissão dos órgãos 

superiores do CLBI, para utilização da fumaça, por se tratar de um item de material bélico. 

Além disso, percebeu-se que se utilizasse a fumaça no interior da casamata, esta poderia 

provocar sérios danos aos participantes, que estavam atuando como vítimas, pois a fumaça é 

nociva à saúde humana. Pensou-se em produzir outro tipo de fumaça por fora da casamata, 

mas a ideia não teve força e não foi mais discutida, ficando decidida que ficaria a cargo do 

Segurança de Plataforma (SPF) informar, através do rádio, que haveria bastante fumaça no 

interior da casamata, apenas como informação para que as equipes pudessem “imaginar” a 

situação e atuar considerando este aspecto do cenário. Também foi acertado que, como parte 

da simulação, a vítima que estivesse em pior situação deveria ser levada ao Hospital Walfredo 
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Gurgel e deveria ser verificado o tempo gasto no trajeto, desde a saída da ambulância até a 

chegada ao hospital. Ficou decidido, ainda, que a realização do simulado seria comunicada à 

equipe de emergência, nó máximo com 30 minutos de antecedência, para aumentar o 

realismo, devido o imprevisto. 

 

 Preparação para a Simulação 

 

 A preparação da simulação ocorreu na manhã do dia 26 de agosto de 2014, quando o 

Coordenador da Segurança de Superfície (SSP), acompanhado de seus dois coordenadores 

adjuntos entraram em contato com várias seções do CLBI a fim de contar com a participação 

de cinco voluntários para atuarem como vítimas no exercício simulado. Por volta das 

09h20min, chegaram os referidos voluntários na sala da SSP. Eles receberam as informações 

básicas sobre a finalidade da simulação e foram orientados para que atuassem da forma mais 

real possível, considerando o seguinte: 1 (uma) vítima deveria ficar deitada no chão da 

casamata, simulando estar totalmente desacordada; 1 (uma) vítima deveria ficar deitada no 

chão, na antessala da casamata, gritando por socorro e chamando a atenção das equipes de 

emergência, alegando muita dor; as demais vítimas deveriam simular uma saída pelo túnel de 

escape, onde a primeira deveria sair para a área externa ao perceber a aproximação das 

equipes de emergência, a segunda deveria ficar posicionada na metade do túnel, esperar um 

pouco mais e em seguida, sair para a área externa, e a terceira vítima deveria ficar na entrada 

do túnel e esperar a chegada da equipe de emergência para receber os primeiros atendimentos. 

Passadas as orientações para as vítimas, foi dada a oportunidade de elas escolherem o papel 

que desejavam atuar, onde cada voluntário escolheu o seu próprio papel. Após isso, os 

voluntários foram questionados sobre possíveis dúvidas e estes informaram não haver. Em 

seguida, foram encaminhados ao local da realização do simulado para início da atividade.  

 A coordenação da SSP, 30 minutos antes de iniciar o exercício simulado, tomou 

algumas providências: atualizou o SPF sobre a realização do simulado, informou que ele 

deveria posicionar as vítimas no interior da casamata (figura 59), disse que caberia ao SPF 

informar a ocorrência do sinistro conforme o que preconiza o Plano de Gerenciamento de 

Crise e Apoio à Emergência (PGCAE) e, por fim, pediu que, quando estivesse tudo pronto, 

informasse ao SSP. Em seguida, o SSP conversou pessoalmente com a equipe médica sobre a 

realização do simulado e informou que o deslocamento da ambulância deveria ocorrer apenas 

até a porta do Hospital Walfredo Gurgel e que alguém deveria registrar o tempo do 
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deslocamento; o coordenador da SSP avisou, pessoalmente, as demais equipes sobre a 

realização do simulado e que este ocorreria em instantes, mas não revelou sobre os detalhes 

do cenário. O coordenador da SSP também se certificou, via telefone, com o chefe da 

Segurança Orgânica (SOR) sobre a liberação das ruas internas do CLBI, a abertura dos 

portões para saída das viaturas e pediu agilidade, para não perder tempo, quando houvesse a 

saída da ambulância. Na sequência, o coordenador da SSP, entrou em contato com a portaria 

externa informando sobre o simulado e solicitou que a cancela fosse levantada no momento 

da saída da ambulância. 

 Enquanto isso, o chefe da SPF, acompanhado de seu adjunto e operador, receberam os 

voluntários na casamata, explicaram sobre como seria o início do acionamento, preparam o 

cenário com as vítimas posicionadas conforme orientação do coordenador da SSP. Feito isso o 

chefe da SPF discutiu com a equipe do projeto de pesquisa da UFRN, a fim de definir sobre o 

melhor posicionamento dos pesquisadores no local e qual seria a atuação dos pesquisadores 

durante o exercício. O posicionamento foi definido em comum acordo de forma que houvesse 

a menor interferência na atuação das equipes de emergência. Por fim, o SPF informa ao SSP 

que está tudo pronto e que vai iniciar a simulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A planta baixa da casamata é ilustrada através da figura 60. A casamata é 

construída parcialmente enterrada no solo e tem suas paredes em alvenaria com 

espessura elevada, a fim de fornecer uma maior resistência e proteção para os 

equipamentos e operadores, que se abrigam neste local. A casamata possui uma sala 

onde ficam os equipamentos operacionais, uma antessala e um banheiro. Possui uma 

Figura 59: Preparativos para Simulação. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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saída principal e uma saída auxiliar pela antessala. E, ainda, possui um túnel de escape 

para ser utilizado em caso de emergência.  

 

 

 

 A Simulação 

 

 Neste caso, o chefe da equipe de Segurança de Plataforma (SPF) simulou ter 

presenciado um incêndio no interior da Casamata e acionou, através do rádio, o coordenador 

da Segurança de Superfície (SSP): “Superfície! Superfície! É o Plataforma.”. Como não 

obteve resposta, o SPF voltou a repetir o chamado por mais duas vezes e, novamente, não 

obteve resposta no rádio. O SPF demonstrou grande preocupação e, de forma mais assertiva, 

acionou o SSP mais uma vez: “Superfície! É o Plataforma! Acidente na casamata! Acidente na 

Fig.60: Planta baixa da casamata 

Fonte: CLBI (2014) 
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casamata!”. Ao perceber que o coordenador da SSP não estava escutando, um operador da 

equipe de Segurança Orgânica, posicionado no prédio do Cruzadão, tomou a decisão de 

reforçar o chamado: “Superfície! Cruzadão! Acidente na casamata informado pelo Plataforma. 

Ciente?”. Logo após, o Segurança de Plataforma utilizou mais uma vez o rádio: “OK! 

Acidente! Um princípio de incêndio produzindo muita fumaça, Superfície”.  

 O coordenador da SSP, desta vez, ao escutar o chamado no rádio, informou sobre a 

ocorrência do acidente na casamata à equipe Contra Incêndio, também chamada de Faísca, e 

ordenou o deslocamento imediato da referida equipe até o local do acidente. O coordenador 

da equipe Contra Incêndio imediatamente respondeu que recebeu o comunicado, solicitou o 

corte de energia elétrica do prédio e perguntou sobre a natureza do sinistro. O SSP informou 

ao Faísca que a energia seria cortada e informou que se tratava de um acidente na casamata, 

com suspeita de incêndio, e afirmou a existência de 5 vítimas. Ao mesmo tempo, o SPF, ao 

perceber dificuldade de comunicação via rádio, resolveu utilizar o ramal telefônico existente 

na Casamata para fornecer maiores informações ao coordenador da SSP. A ligação foi 

realizada pelo SPF e atendida pelo adjunto do SSP, onde o primeiro informou sobre a 

ocorrência de um acidente na casamata, provocado por um princípio de incêndio com 

produção de muita fumaça. 

 O SSP chamou pelo rádio a equipe de Saúde (SSA), também chamada de DOC: 

“DOC! DOC! É o Superfície!”. Sem obter retorno, o SSP repetiu o chamado: “DOC! DOC! É 

o Superfície!”. Antes de o DOC responder, o Faísca entrou no rádio e perguntou ao SSP se a 

energia já havia sido cortada. Em seguida, o DOC informou que já estava a caminho do local 

do acidente, com o Aspirante (médico) e com o Sargento (enfermeiro). Ao receber a 

informação, o SSP ordenou que o DOC aguardasse no portão da TELECOM. Nesse instante, 

o carro de bombeiro da equipe contra incêndio chegou ao local do acidente e o chefe da 

equipe, ainda no interior da viatura, questionou, novamente, o SSP se o corte de energia local 

já foi realizado, e o SSP respondeu de imediato: “Afirmativo! Energia cortada!”. Em seguida, 

o chefe da equipe de Resgate e Salvamento (ERS) entrou em contato com o SSP informando-

o que, quando precisasse, a equipe de Resgate já estava pronta. De imediato o SSP respondeu: 

“Afirmativo! Tá autorizada a entrada até a primeira rotatória. A primeira parte do retorno”. 

Dada as instruções para equipe de Resgate o SSP chamou no rádio a Equipe Médica: “DOC! 

É o Superfície!”. Sem retorno, após 5 segundos, o coordenador da SSP chamou a equipe 

médica novamente: “DOC! É o Superfície!”. Sem resposta, o SSP insistiu por mais duas 

vezes: “DOC! É o Superfície!”. Esperou mais um instante e repetiu: “DOC! É o superfície”. 
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Mesmo sem resposta, o SSP informou que o DOC deveria acompanhar o Resgate. Nesse 

momento, a equipe Contra Incêndio realizava o procedimento para controlar o fogo, mesmo 

sem haver fogo de verdade, utilizando as mangueiras do carro de bombeiro e jogando água 

nas proximidades da casamata. Durante o procedimento, o chefe da equipe de Resgate, já no 

local indicado pelo SSP e ainda no interior da viatura, comunica-se com o chefe do Contra 

Incêndio: “Faísca! É o Resgate! Com a situação controlada, autorize a entrada”. O chefe do 

Contra Incêndio respondeu e pediu que aguardasse um minuto.  

 Enquanto isso, uma das vítimas, que chamaremos de vítima 1, saiu da casamata pelo 

túnel de escape. Observou-se que nem os bombeiros, nem a equipe de SPF perceberam a saída 

da vítima 1, que caminhava lentamente, simulando tontura e inalação de fumaça, até cair no 

chão a poucos metros da saída do túnel. Na sequência, a vítima 2 saiu pelo túnel e ficou caída, 

também, simulando inalação de fumaça e, da mesma forma, sua presença não foi percebida 

pelas equipes de emergência. 

 As comunicações seguiam via rádio, quando o SSP entrou em contato com a equipe 

médica: “DOC! É o Superfície!”. Sem obter retorno chamou mais uma vez: “DOC! É o 

Superfície!”, O DOC respondeu: “Na escuta, prossiga”. O SSP solicitou ao Resgate que 

entrasse em contato com o DOC, pois o mesmo não respondia. Desta forma, o chefe da equipe 

de Resgate passou a fazer contato com o DOC: “DOC! Aqui é o Resgate!”. De imediato o 

DOC respondeu que estava ciente e o SSP comunicou-lhe que ele deveria acompanhar o 

Resgate. O DOC respondeu: “ok”.  

 Em seguida o SSP entrou em contato com o chefe da equipe Contra Incêndio, 

solicitando informações e perguntando se a situação encontrava-se sob controle. Sem 

respostas, o SSP chamou, mais uma vez o Faísca: “Faísca! É o Superfície!”. Depois de alguns 

instantes o Faísca comunicou diretamente ao Resgate, “OK Resgate! Pode entrar! Fogo 

controlado, ok, com algumas vítimas aqui dentro”. O Resgate respondeu de forma rápida, “Ok 

Faísca! Informe aí onde estão as vítimas!”. O Faísca não compreendeu a comunicação do 

Resgate e pediu que a mensagem fosse repetida. O Resgate, dessa vez, falou de forma mais 

pausada: “Informe aonde é que estão as vítimas”. O chefe da equipe Contra Incêndio 

respondeu ao chefe do Resgate, com pouca assertividade, que as vítimas estavam dentro da 

Casamata. Nesse instante, o SSP entrou em contato com a equipe médica, e, mais uma vez, o 

DOC não respondeu. O SSP tentou mais uma vez o contato: “DOC! É o Superfície!” Sem 

resposta do DOC, o SSP fez contato com o Resgate e pediu para que fosse feita uma 

comunicação com o DOC para que ele acompanhasse a atividade. Antes da resposta do 
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Resgate, o DOC comunicou pelo rádio que estava ciente.  

 A Equipe de Resgate entrou no interior da Casamata à procura das vítimas, sem 

perceber que já havia duas vítimas do lado de fora da casamata. A equipe Contra Incêndio, ao 

perceber a presença das duas vítimas fora da casamata, correu para socorrê-las, enquanto a 

ERS já estava iniciando o atendimento da vítima 3 que estava simulando um desmaio. 

Enquanto isso, o DOC entrou em contato com o SSP e informou que estava posicionado na 

área de triagem, aguardando a equipe de Resgate realizar a triagem e remover as vítimas. 

Nesse instante, a equipe de bombeiros, que estava socorrendo as vítimas 1 e 2, acenou para a 

equipe médica posicionada na área de triagem, a fim de que esta os ajudassem no atendimento 

destas vítimas de inalação de fumaça. A Equipe médica dividiu-se em duas: um médico e um 

enfermeiro correram para atender a vítima 1 e o outro médico e a enfermeira correram para 

atender a vítima 2. 

 Logo após, o SSP fez contato por quatro vezes com o DOC, mas o mesmo não 

respondeu. Em seguida, o SSP fez contato com o SPF, mas o mesmo não respondeu. O SSP 

tentou novamente contato com o DOC, que respondeu passando informações sobre a vítima 1: 

“Ciente! Uma vítima. Está responsiva, falando. Gostaria de contatar com a SAMU, 192, pra 

trazer mais algumas viaturas”. O SSP, então, o responde: “Ciente! Vai ser feito o contato”. O 

DOC informou que seria necessário o contato com o Hospital Walfredo Gurgel e, na 

sequência, o SSP informou que estava ciente e que seria feito o contato. Segundos depois, o 

DOC entrou em contato novamente com o SSP e passou informações sobre a vítima 2: 

“Superfície! Superfície! É o DOC! Paciente, com inalação de fumaça, provavelmente com 

dificuldade respiratória. Tem que ser removido para o Walfredo”. O SSP respondeu que estava 

ciente e que estava tentando contatar o Walfredo. 

 Esse contato foi feito apenas de forma simulada, na verdade não houve uma ligação 

telefônica para o SAMU, nem para o hospital.  

 A Equipe de Resgate removeu a vítima 3 com destino à área de triagem que, no 

momento, encontrava-se sem ninguém, pois os médicos estavam atendendo as vítimas 

próximas da casamata. A ERS deixou a vítima 3 na lona de triagem e voltou para o interior da 

casamata para resgatar as outras vítimas. Neste momento os médicos perceberam a chegada 

da vítima 3 e se deslocaram imediatamente para área de triagem e iniciaram o atendimento.  

 A Equipe de Resgate, já no interior da casamata, identificou a vítima 4 que gritava 

bastante, alegando muita dor e dizia não sentir as pernas. O chefe da ERS tentou acalmá-lo e 

em seguida passaram a adotar os procedimentos técnicos de avaliação, imobilização e 
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remoção. 

 Passados alguns instantes, o DOC, na área de triagem com a vítima 3, entrou em 

contato com o SSP solicitando informações sobre a natureza do sinistro: se foi fogo, explosão 

ou outra coisa. O Segurança de Plataforma (SPF), por iniciativa própria, o respondeu, “O 

sinistro foi um princípio de incêndio, DOC, dentro da Casamata. Um curto circuito elétrico, 

ok, Produzindo muita fumaça, muita fumaça mesmo”. O DOC respondeu que estava ciente e 

perguntou se ele sabia informar o número de vítimas. O SPF o respondeu: “A princípio eram 

20 pessoas lá dentro, mas ficaram 5, ok”. O DOC, então disse: “Nesse momento o Resgate só 

nos passou 3 vítimas, então confere se tá faltando 2, okapa”. O SPF o respondeu: “Positivo! 

Positivo!”. Segundos depois, o DOC passou a seguinte informação pelo rádio: “Estamos com 

paciente inconsciente na área de triagem, aguardando as demais vítimas para saber o estado de 

gravidade para fazer a opção de remoção. Okapa”. O SSP respondeu: “Superfície ciente!”.  

 A ERS realizou a remoção da vítima 4 até a área de triagem e retornou para a casamata 

para socorrer a última vítima. O médico recebeu a vítima e iniciou os procedimentos médicos. 

A ERS, acompanhada de um dos médicos e um dos enfermeiros, voltou à casamata e 

encontrou a vítima 5, desmaiada, posicionada na metade do túnel de escape, que tem 

aproximadamente 6 metros de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura, o que 

dificultou bastante o atendimento devido ao acesso reduzido. 

 Logo após, o enfermeiro que estava na área de triagem, comunicou ao SSP, via rádio: 

“Estamos com a quarta vítima, consciente, respondendo estímulos e equalizando. Okapa”. O 

Superfície respondeu que estava ciente. O enfermeiro continuou a informar: “A quarta vítima 

está com os membros inferiores com lesões, mas aqui dá pra cuidar na triagem. Okapa”. O 

SSP respondeu que estava ciente. 

 Enquanto isso, a ERS, em operação conjunta com a equipe médica, atendia na 

casamata a vítima 5. Na sequência, o DOC, que estava na casamata, utilizando o rádio da 

equipe Contra Incêndio, tentava contato com o SSP: “Superfície! Superfície! DOC!”. Sem 

resposta, entrou em contato novamente: “Superfície! Superfície! DOC!”. O enfermeiro, ao 

escutar o nome “DOC”, respondeu: “DOC na escuta. Prossiga!”. A equipe médica então 

passou a se comunicar entre si, com informações sobre os pacientes. O médico informou que 

as primeiras vítimas, 1 e 2, já estavam bem e não iriam precisar de intubação respiratória. 

Depois ele informou sobre a situação da vítima 5, que estava desacordada dentro da casamata. 

O enfermeiro da área de triagem, por sua vez, perguntou se a quinta vítima, que se encontrava 

na casamata estava consciente. O médico respondeu que a vítima estava inconsciente, 



112 

 

respirando com ajuda de ambur. O enfermeiro comentou: “Estamos aguardando na área de 

triagem. Okapa?”. 

 O SSP entrou em contato com o DOC por duas vezes, mas não obteve resposta. O 

enfermeiro, ainda na área de triagem, solicitou ao DOC, via rádio, informações atuais sobre a 

vítima da casamata. Este respondeu que a vítima já estava na prancha sendo removida para 

ambulância. E, depois, complementou, dizendo que a vítima seria removida para o Hospital 

Walfredo Gurgel. 

 Ao receber a informação, o enfermeiro comunicou-se, via rádio, com o SSP: 

“Superfície! Superfície! Estamos com 5 vítimas. Quatro recuperando a consciência e um 

sendo removido para triagem, saindo da casamata inconsciente, e vai ser transferido para o 

Walfredo. Okapa”. O SSP o respondeu, dizendo que o Walfredo Gurgel estava ciente da 

chegada da vítima. Porém, tratava-se apenas de simulação e não houve de fato a comunicação 

com o Hospital Walfredo Gurgel. 

 Nesse momento a quinta vítima foi, então, retirada da casamata, ainda desacordada, e 

levada diretamente para a ambulância.  O SSP entrou em contato com a ERS: “Resgate! 

Informa se todas as vítimas foram retiradas.” Resgate solicitou um instante para verificação e 

respondeu: “Ok! Todas as vítimas foram retiradas”. O SSP respondeu que estava ciente e 

aguardava o deslocamento da vítima para o Walfredo Gurgel. 

 O enfermeiro comunicou via rádio: “Paciente chegando inconsciente na ambulância, 

em direção ao Hospital Clóvis Sarinho. Vítima grave, necessitando de ventilação.” Após 

alguns segundos, complementou a informação: “Sendo removida a vítima, já com oxigênio e 

um acesso venoso.” Em seguida o enfermeiro passou mais informações: “Necessito de mais 3 

ambulâncias do SAMU para as demais vítimas. Um por lesão, possivelmente de região de 

coluna, e o outro com dificuldade respiratória”. 

 A vítima 5 foi removida para o Walfredo Gurgel, com 1 médico e 1 enfermeira. 

 A equipe médica, que ficou na área de triagem, teve bastante dificuldade em lidar com 

a situação, devido à falta de informação sobre qual o real estado daquelas vítimas. Desta 

forma, o médico procurou o chefe da SPF e alegou que não estava compreendendo qual era a 

real situação da vítima, pois sem essa informação não poderia realizar o atendimento correto. 

O SPF, não compreendeu bem a indagação e disse que o médico é quem deveria saber. 

Iniciou-se uma leve discussão, entre o médico e o SPF, e o médico tentou novamente, explicar 

que a situação não estava clara e que precisava saber, ao menos, se a vítima que estava na lona 

encontrava-se desacordada. O SPF, de forma rápida, e na tentativa de resolver o impasse, 
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disse: “morreu”. Com isso o médico rapidamente imaginou que a vítima teve uma parada 

cardíaca e iniciou os procedimentos de massagens. 

 Ficou nítido que o médico usou a criatividade e por conta própria, criou o seu próprio 

cenário. Em seguida, o médico entrou em contato com o SSP e disse: “O paciente mais grave 

foi removido para o Walfredo, o outro foi a óbito durante alguns segundos aqui, reanimamos, 

com reanimação bem-sucedida, aguardando a volta da ambulância pra trazê-lo pro Walfredo”. 

Depois, o médico continuou com as informações: “São 3 remoções, uma já foi feita, a outra tá 

aguardando a ordem de gravidade, a terceira seria levar para uma…(perda do áudio por 3 

segundos, devido falha no rádio. Depois continua)... medula, com seção da medula abaixo 

dos membros inferiores”. 

 Após esta informação o SSP declarou encerrada a simulação. As equipes, então, 

recolheram os materiais (mangueiras, lona de triagem) e iniciaram um rápido debriefing no 

próprio local. 

 

 Debriefing 

 

 O “debriefing” ocorreu logo após a realização do exercício simulado, onde o 

coordenador da Segurança de Superfície e também coordenador do “simulado”, solicitou que 

os chefes das equipes reunissem na sala de reuniões do prédio da Divisão Operacional (DOP). 

 Estiveram presentes o Chefe da SSP e seus dois adjuntos, os dois médicos que 

participaram da simulação, os dois enfermeiros e o médico responsável pela equipe médica, o 

chefe da equipe Contra Incêndio, o chefe da equipe de Resgate, o chefe da Segurança de 

Plataforma, o chefe da Segurança Orgânica e um membro da equipe de Pesquisa da UFRN. 

 A reunião foi conduzida pelo coordenador de Segurança de Superfície, sem que 

houvesse um planejamento prévio e sem pauta de reunião. O coordenador de SSP agradeceu a 

presença de todos e parabenizou a equipe pelo treinamento. Em seguida relatou como ponto 

positivo, o tempo de resposta das equipes, e o grau de envolvimento dos participantes. O 

coordenador de SSP destacou como ponto negativo, os equipamentos de comunicação que 

não foram eficientes durante o treinamento. 

 Depois, o coordenador de SSP, pediu que o chefe de cada equipe comentasse sobre o 

que acharam do treinamento. O chefe da equipe Contra Incêndio comentou que sentiu falta de 

fogo e fumaça real, pois da forma que ocorreu, faltou realismo. Comentou ainda, sobre a 

presença dos membros da equipe do projeto de pesquisa da UFRN, que confundiu a equipe de 
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emergência, pois não sabiam se fazia parte do cenário, ou não. Após os comentários do chefe 

da equipe Contra Incêndio, foi passada a palavra para o chefe da equipe de Resgate e 

Salvamento que disse apenas que a quantidade de resgatistas era insuficiente para atender 5 

vítimas, e que precisaria de nove pessoas para atender aquela situação. Por último, o chefe da 

equipe médica, comentou sobre o número reduzido de resgatistas. Tal fato obrigou a equipe 

médica a sair da área de triagem para auxiliar a equipe de resgate no atendimento. Ressaltou 

que essa atitude foi tomada com o intuito de auxiliar outra equipe, mas não era o 

procedimento a ser seguido. 

 O coordenador de SSP solicitou que cada chefe de equipe escrevesse um relatório e o 

enviasse para que ele pudesse incluir no relatório da Segurança de Superfície para Operação 

Barreira X. Considerando não haver nada mais a acrescentar, o coordenador de SSP declarou 

encerrada a reunião, que teve duração de 25 minutos. 

 

 

4.1.3.  Operação Barreira XII 

 

 

 Planejamento da Simulação 

 

O planejamento da Operação Barreira XII, teve como objetivo capacitar os recursos 

humanos e testar os meios operacionais do CLBI. Não estava previsto um treinamento 

simulado durante esta operação, no entanto, o GAE solicitou à coordenação geral da operação 

para que o treinamento pudesse ocorrer. A solicitação foi aceita prontamente. 

O planejamento da simulação de emergência foi realizado pelo coordenador de SSP e 

contou com a participação do mestrando da equipe de pesquisa da UFRN. Foram discutidas as 

necessidades da simulação, tais como: local, tipo do sinistro, cenário, vítimas, forma de 

avaliação, meios necessários, pessoal envolvido, tipo de alerta, necessidade de transporte até o 

hospital, etc.  

Ficou decidido que o treinamento seria realizado nas proximidades da plataforma de 

lançamento e que simularia uma explosão no foguete já instalado no Lançador Universal. O 

acidente ocasionaria 4 vítimas que estariam trabalhando nos testes do foguete durante a 

cronologia de lançamento.  

Foi previsto que a equipe de emergência encontraria 4 vítimas de queimaduras e que 

elas deveriam ter identificação por meio de uma etiqueta com a palavra “queimadura”. Em 

todas as vítimas para que a equipe de emergência tomasse a decisão do que deveria ser feito. 
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Ficou decidido que a simulação seria previamente avisada, portanto não seriam informados 

detalhes do cenário nem das vítimas. Foi discutido pelos presentes na reunião de 

planejamento, sobre a necessidade de utilizar fogo real, mas ao consultar o Pelotão Contra 

Incêndio (PCI), chegaram-se-se a conclusão que não deveria utilizar fogo real devido alguns 

fatores: escassez de recursos materiais para o produção de fogo, pessoal para organizar e 

providenciar o fogo estavam todos envolvidos com a operação, o local onde seria colocado o 

fogo estava sendo utilizado, pois o treinamento estava ocorrendo durante a operação Barreira 

XII, e a plataforma precisava estar limpa. Esta Operação era considerada como de pequeno 

porte, pois o veículo a ser lançado era um Foguete de Treinamento Básico – FTB, sendo 

necessário apenas a utilização de 1 (uma) ambulância uma básica do CLBI. 

 

 Preparação para a Simulação 

 

 A preparação ocorreu no mesmo dia do treinamento, 2 (duas) horas antes do seu 

início. Os responsáveis pela preparação foram o coordenador de SSP e seus adjuntos. O 

primeiro ponto discutido foi sobre o local onde iria ser realizada a simulação, sendo 

confirmada a plataforma de lançamentos de foguetes. Depois, foi solicitado por telefone à 

Divisão de Apoio e Infraestrutura que fosse disponibilizado 4 militares voluntários para 

atuarem como vítimas no exercício simulado. 

 Os voluntários foram levados para o prédio da DOP onde o coordenador adjunto de 

Segurança de Superfície passou as orientações sobre o cenário. Foi definido que as vítimas 

utilizariam coletes refletivos para diferenciar de outras pessoas que estivessem assistindo o 

treinamento, no caso, os pesquisadores da UFRN. Foram colocados adesivos com o texto 

“queimadura”. Em seguida, foi consultado o chefe da equipe médica sobre esse tipo de 

identificação, e o mesmo pediu que fossem acrescentadas letras com valores a fim de 

melhorar entendimento das equipes de emergência acerca do real estado das vítimas. Os 

adesivos foram elaborados da seguinte forma: 1 (uma) vítima deveria ter um  adesivo com o 

termo “queimado”, R=0, P=0 e M=0 (representa um morto) e ficar deitada no chão sem se 

mexer, 1 (uma) vítima deveria ter um adesivo com a palavra “queimado”, R=12, P=90 e 

M=CO (está apenas queimado, consciente e orientado) e deveria gritar, movimentar, chamar a 

atenção das equipes de emergências; 1 (uma) vítima deveria ter um adesivo com a palavra 

“queimado” R=12, P=90 e M=CO (está apenas queimado, consciente e orientado) e deveria 

gritar, movimentar, chamar a atenção das equipes de emergências; 1 (uma) vítima deveria ter 
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um adesivo com o termo “queimado”, e R=30, P=120 e M=SRV (vítima em estado grave, sem 

resposta verbal). Cada letra tem um significado, R = Respiração, P = Perfusão e M = Nível de 

consciência, CO = Consciente e orientado, SRV  = Sem Resposta Verbal.  

 A figura 61 ilustra as vítimas que participaram do treinamento simulado durante a 

operação Barreira XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Simulação 

 

 A equipe de segurança de plataforma se posicionou nas proximidades da casamata e 

acionou através do rádio VHF, a coordenação de segurança de superfície sobre a ocorrência 

do sinistro. O adjunto do SPF chamou o SSP: “Superfície! Plataforma! Na escuta?” O SSP 

respondeu que estava na escuta. O SPF continuou: “Acidente na área do lançador, acidente na 

área do lançador. Explosão do motor foguete”. O SSP perguntou qual era a natureza do 

acidente. O SPF informou mais uma vez que ocorreu uma explosão do motor foguete. O SSP 

perguntou se, além da explosão, houve vítimas e princípio de incêndio. O SPF respondeu: 

“Explosão com princípio de incêndio. A princípio 4 vítimas”. O SSP, então, chamou a equipe 

contra incêndio: “Faísca! Faísca! Superfície. Acidente na área do lançador. Ok? Podem seguir 

pra lá. A princípio 4 vítimas, explosão do motor foguete, princípio de incêndio, ok?” O SSP 

perguntou se o Faísca compreendeu a mensagem e o faísca pediu que fosse repetida a 

mensagem, pois não foi copiada. Mais uma vez o SSP perguntou se a mensagem foi copiada e 

o faísca disse que não copiou e aproveitou para perguntar se a energia havia sido cortada. 

Fig.61: Vítimas coutilizando etiquetas de identificação  

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 
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Nesse instante, o SSP entrou em contato com a SPF: “Plataforma! É o Superfície!”. o SPF 

respondeu: “Na escuta! Prossiga!”. O SSP, então, perguntou se houve o corte de energia e o 

SPF respondeu: “Corte de energia realizado”. Essa informação foi passada sem que houvesse 

de fato o corte de energia.  

 O Faísca se antecipou e informou que copiou a mensagem e que estava ciente sobre o 

corte de energia.  

 O caminhão contra incêndio entrou na área da plataforma e posicionou-se para 

combater o princípio de incêndio. 

 O SSP informou as equipes de Resgate e Médica que se mantivessem a postos a novas 

orientações. O DOC informou que estava se aproximando do portão. O médico entrou em 

contato com o Segurança de Superfície: “Superfície! Superfície! Doc!”. O superfície o 

respondeu: “Superfície na escuta”. O médico prosseguiu: “Doc em posição!”. O superfície 

respondeu: “Mantenha em posição, resgate e Doc, ok? Até novas orientações”. 

 Os bombeiros iniciaram o combate ao fogo, de forma simulada, pois não havia fogo 

real. A equipe contra incêndio entrou em contato com o segurança de superfície: “Superfície! 

Foi realizado o combate ao incêndio aqui na área morna, podendo dar entrada ao resgate. 

Ok?”. O SSP respondeu que estava ciente e disse: “Resgate! Na escuta de Faísca? Autorizado 

a entrada na área de preparação da triagem”. Resgate respondeu: “Resgate ciente. A 

caminho”. O SSP informou ao Doc que o mesmo estava autorizado a acompanhar o resgate. O 

Doc respondeu que estava ciente. 

 Antes da equipe de resgate chegar, o chefe da equipe contra incêndio aproximou-se 

das 4 vítimas e checou qual a situação de cada uma. Quando o carro da equipe de resgate 

entrou no local, os membros desta equipe abriram a lona de triagem e o chefe da equipe 

Contra Incêndio informou o local onde estavam as vítimas e qual a situação de cada uma 

delas.  

 A equipe de Resgate abriu a lona de triagem e atendeu a primeira vítima que estava 

posicionada embaixo do lançador de foguetes. A vítima foi colocada na prancha e 

transportada até a lona de triagem. A equipe de resgate voltou para realizar o resgate da 

segunda vítima. 

 A equipe médica recebeu a primeira vítima e iniciou o atendimento. A equipe de 

resgate fez o atendimento da segunda vítima, colocou-a na prancha e transportou até a área de 

triagem. 

 A equipe de resgate retornou para o atendimento da terceira vítima que se encontrava 
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caída e mais afastada do lançador, como se tivesse sido lançada. O chefe da equipe de resgate 

percebeu a presença de um cabo, mas não tinha a informação se o mesmo estava energizado e, 

portanto, solicitou que o cabo fosse afastado das proximidades. Para isso, um dos membros da 

equipe de resgate, utilizou uma vara isolada para afastar o cabo e iniciar o atendimento. A 

equipe de resgate colocou a vítima na prancha e a transportou para a área de triagem. 

 O médico entrou em contato com o Superfície: “Superfície! Superfície! Doc!”. O 

superfície respondeu “Superfície na escuta”. O médico prosseguiu: “Paciente em estado 

grave, preparando pra remover o paciente para ambulância, pra o hospital Walfredo Gurgel”. 

O médico entrou em contato novamente: “Superfície! Superfície! DOC”. “Superfície 

Superfície! Doc!”. Superfície respondeu: “Prossiga Doc”. O Doc respondeu: “Foi feito 

contato com o Walfredo Gurgel e estou enviando o paciente para lá”. O SSP respondeu: 

“Ciente e autorizado. Grato”.  

 A equipe médica colocou a primeira vítima na maca e na ambulância para seguir para 

o hospital. A quarta vítima foi encontrada totalmente desacordada e foi removida para a área 

de triagem. 

 O médico recebeu a quarta vítima na lona de triagem e iniciou os procedimentos de 

massagem cárdica. A vítima não respondia, e o médico, então, passou a utilizar o equipamento 

desfibrilador. O paciente não respondeu e o médico anunciou o óbito. A enfermeira, então, 

colocou um pano sobre a vítima. 

 O médico entrou em contato com o Superfície: “Superfície! Superfície! DOC!”. O 

SSP respondeu que estava na escuta, e então, o médico prosseguiu: “Ambulância entrando de 

volta na área da ocorrência pra fazer a remoção da outra vítima”. O SSP respondeu que estava 

ciente e que ele podia prosseguir. O Superfície entrou em contato com a equipe médica: “Doc! 

É o Superfície!”. O médico respondeu que estava na escuta. O SSP perguntou se houve algum 

óbito. O médico pediu um momento pra averiguar com a equipe e, em seguida, respondeu: 

“Doc presente na lona de triagem novamente, ocorrência de um óbito aqui”. Superfície 

respondeu que estava ciente. O médico entrou em contato mais uma vez com o Superfície: 

“Superfície! Superfície! DOC”. O SSP respondeu que estava na escuta. O Doc informou: 

“Preparando a segunda vítima pra remoção pro hospital da Base, devido a queimaduras 

leves”. O SSP informou que estava ciente. 

 A equipe médica iniciou o atendimento da terceira vítima. A vítima estava responsiva, 

falando, com queimaduras leves e foi liberada sem necessidade de remoção na ambulância. 

 O médico chamou o Doc, novamente: “Superfície! Superfície! Doc!". “Informo que 
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terminamos os procedimentos”. O SSP declara o término da simulação e autoriza a saída das 

equipes de emergência. 

 

 

5.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS NOS TREINAMENTOS SIMULADOS 

 

 Ao término de cada treinamento simulado o Grupo de Acompanhamento (G.A) da 

pesquisa reuniu-se com os Grupos de Focos (GF1, GF2, GF3, GF4 e GF5) e com o Grupo de 

Ação Ergonômica (GAE) para discutir sobre a atividade.  

Como não foi permitida a gravação em vídeo e áudio das reuniões, o GAE elaborou um 

caderno de anotações com todas as conversas discutidas com levantamento de pontos 

positivos e negativos, além das possibilidades de melhoria. 

 O GAE analisou as sessões de restituição e validação dos Grupos de focos, as 

anotações e observações de campo, as conversas e depoimentos dos participantes, os 

problemas identificados no debriefing, da escuta do áudio das comunicações do rádio, das 

imagens das câmeras que filmaram o exercício simulado. 

 Através do instrumento de pesquisa (Apêndice D) listamos os principais problemas 

identificados na simulação que se caracterizam em 4 classes: tecnologia, gestão 

organizacional, formação de equipe e atividade em si.  

 O quadro 6 reúne os principais problemas identificados na simulação, sob o ponto de 

vista da categoria tecnologia. 

 

Categoria 1 – TECNOLOGIA 

 

1. O aparelho de comunicação (rádio VHF/UHF) não funcionou com eficiência. Na operação 

Barreira X, Segurança de Plataforma tentou avisar o Segurança de Superfície sobre a 

ocorrência do sinistro. Sinal fraco, e não funcionou devido à distância entre a sala de 

monitoramento, onde estava o SSP, e a casamata, local onde estava o SPF. 

 

2. A quantidade de rádios de comunicação era insuficiente para a equipe médica. Em todas 

as operações, o médico utilizava constantemente o rádio do bombeiro para se comunicar. 

 

3. A câmera CFTV instalada na torre de anemômetros não girava por completo, por isso o 

segurança de superfície não tinha a visão total da cena, das viaturas e da área de triagem, 

ao monitor de sua sala, dificultando o gerenciamento da situação. 

 

4. O rádio de comunicação da equipe médica não tinha alcance suficiente e várias vezes não 

foi possível a comunicação com a coordenação da Segurança de Superfície. 
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5. Ausência de acessórios e recursos para caracterização de vítimas. 

 

6. Ausência de elementos para geração de fogo e fumaça  

 

7. Existiam extintores de combate ao incêndio, no interior da casamata, porém não foram 

utilizados. 

 

8. Ausência de monitores de vídeo e sistema de áudio na sala da equipe de emergência para 

que os mesmos possam acompanhar a atividade em tempo real. 

 

9. Carro de bombeiros com capacidade de 5.000 l de água e insuficiente em caso de 

incêndios com grandes proporções. 

 

10. Ausência de hidrantes na área operacional. Dependência exclusiva do carro de bombeiros. 

 

11. Ausência de reservatório exclusivo para abastecimento de água do carro de bombeiros. 

 

12. Ausência de rádio de comunicação nas viaturas. 

 

13. Impossibilidade de corte parcial de energia elétrica na casamata. O corte de energia na 

casamata provoca a queda de energia na sala de monitoramento da Segurança de 

Superfície. 

 

14. Ausência de botoeiras para acionamento de alarme de emergência nos diversos prédios do 

CLBI. 

 

 

 
 
 

 

 

 O quadro 7 reúne os principais problemas identificados na simulação, sob o ponto de 

vista da categoria gestão organizacional. 

 

Categoria 2 - GESTÃO ORGANIZACIONAL 

 

 1. Não houve uma reunião (briefing) com todos os envolvidos, antes da simulação, informando-

os, que equipe de pesquisa estaria em loco observando e registrando com filmagem a simulação 

Isto confundiu as equipes de emergência, que ficaram sem entender quem eram aquelas pessoas 

presentes e o que deveriam fazer com elas. 

 

 2. A equipe de bombeiro teve dificuldade de identificar e entender o cenário proposto, pois 

havia muita gente da equipe de pesquisa, de forma descaracterizada, ausência de fogo real, sem 

fumaça. Falta de realismo. 

 

 3. A presença do chefe do Pelotão Contra Incêndio, que não estava escalado, no momento da 

simulação, fez com que o realismo fosse perdido.  

Quadro 06: Problemas de tecnologia. 

Fonte – Pesquisa de campo, 2014. 
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 4. A falta de realismo impossibilitou a atuação da equipe de Contra incêndio no combate ao 

fogo. Não sabia onde lançar a água, qual o alcance do jato de água, qual seria a extensão da 

mangueira, qual era a quantidade de fogo produzido, qual o tempo necessário para o combate e 

como definir o término do incêndio. 

 

 5. Antes de declarado o fim do incêndio, o chefe da equipe contra incêndio entrou na casamata 

que, teoricamente estaria em chamas e com muita fumaça. A falta de realismo induziu o 

trabalhador ao posicionamento errado, considerando o cenário prescrito. 

 

 6. A equipe de Resgate teve dificuldade de identificar e entender o cenário proposto, pois havia 

muita gente da equipe de pesquisa, de forma descaracterizada. A equipe entrou na casamata e 

não viu que tinham duas vítimas caídas do lado de fora. 

 

 7. A Equipe dos bombeiros não seguiu o planejamento prescrito, que deveria apenas combater o 

fogo e acabou prestando os primeiros socorros às vítimas caídas do lado de fora da casamata. 

 

 8. A Equipe médica não seguiu o planejamento prescrito, ao deslocarem-se para atender as 

vítimas nas proximidades da casamata, quando deveriam permanecer na área de triagem 

aguardando a chegada das vítimas. 

 

 9. A falta de realismo na simulação impossibilitou que a equipe médica pudesse identificar o 

cenário e compreender qual a real gravidade da vítima, pois a caracterização tanto do cenário 

como das vítimas eram insuficientes.  

 

 10. A simulação não demonstra a situação real, pois o Segurança de Plataforma não deveria 

estar dentro da casamata, nem tampouco utilizar o ramal telefônico para ao acionar o Segurança 

de superfície, pois a mesma estaria em chamas e coberto de fumaça. 
 

 11. Falta de monitoramento formal do simulado. 
 

 12. Inexistência de cenários formalizados e detalhados. 
 

 13. Falta de definição clara dos papéis das pessoas envolvidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 07: Problemas de gestão organizacional. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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 O quadro 8 reúne os principais problemas identificados na simulação, sob o ponto de 

vista da categoria que trata sobre o pessoal. 

 
 

Categoria 3 - PESSOAL 

 

1. Das equipes Contra Incêndio e de Resgate e Salvamento apenas os chefes possuem formação 

específica, os demais membros não possuem. Na equipe médica, todos possuem formação 

específica.  

 

2. As competências necessárias para atuar nas equipes Contra Incêndio e de Resgate, são 

transmitidas através de treinamentos internos e pela experiência adquirida com o passa do 

tempo. 

 

3. 3. Observou-se que todos os membros das equipes realizam exames médicos quando entram no 

CLBI e anualmente, porém, trata-se de um exame clínico e não há um diagnóstico ocupacional, 

que ateste as condições de saúde específica para esses membros atuarem na atividade de 

emergência em lançamentos de foguetes; 

 

4. Os membros das equipes participam de poucos treinamentos de primeiros socorros e de 

combate à incêndio. E exercita pouco a perícia técnica;  

 

5. A equipe demonstra um bom preparo físico para atuar nas atividades de emergência. Os 

militares realizam diariamente atividades físicas e esportivas e fazem teste de aptidão física 

semestralmente (ponto positivo); 

 

6. A quantidade de pessoas que fazem parte da equipe é insuficiente para atender acidentes com 

múltiplas vítimas; 

 

 

 

 
 
 
 

Quadro 08: Problemas relativos ao pessoal 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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 O quadro 9 reúne os principais problemas identificados na simulação, sob o ponto de 

vista da categoria da atividade em si. 

 
 

Categoria 4 - ATIVIDADE EM SI 

 

1. 1. Realismo: Dificuldade em conduzir a atividade devido a fragilidades do cenário postulado.  

2.  

3. 2. A equipe de Segurança de Plataforma demonstrou não ter consciência do seu papel durante a 

simulação, limitando-se apenas a informar a ocorrência do sinistro e passando a ser um 

observador. 

 

4. 3. A equipe buscou informações que não estavam disponíveis, como: local onde se posicionar; 

local exato do incêndio; local onde deve ser lançado o jato de água; quantidade de água a ser 

utilizada; o momento de declarar o término do incêndio, etc. 

 

5. 4. Falta de comunicação. A ERS não foi informada, nem pela coordenação de Segurança de 

Superfície, que tinham acesso às imagens de CFTV, nem pela equipe de Segurança de Plataforma, 

que estava acompanhando in loco, nem pela equipe Contra incêndio que já estava no local.  

 

6. 5. Conflito operacional da equipe Contra Incêndio. Dúvidas sobre realizar apenas o prescrito ou 

se auxiliam no atendimento em cooperação à equipe de Resgate.  
 

7. 6. A equipe médica sentiu a necessidade de transmitir informações para o Segurança de 

Superfície, a fim de atualizá-lo sobre a situação das vítimas e de solicitá-lo apoio no envio de 

viatura e de comunicar ao hospital sobre a chegada de vítimas. 

 

8. 7. A equipe de resgate passou por um conflito operacional no instante em que chegou à área de 

triagem e não encontrou a equipe médica, gerando dúvidas sobre o que deve ser feito. 

 

9. 8. Existência de conflito operacional. Durante a operação Barreira X, o médico não sabia o que 

deveria ser feito e como aplicaria o conhecimento técnico, no momento em que se deparou com 

vítimas não identificadas e/ou caracterizadas. 
 

7. 9. A Equipe médica tomou a decisão de quebrar o que estava prescrito, ao sair da área de triagem 

para atender as vítimas, com o objetivo de cooperação, ao perceber que a equipe de Resgate é 

reduzida para acidentes com múltiplas vítimas. 

8.  

10. A vítima foi deixada na área de triagem sem a presença da equipe médica o que demonstra 

insuficiência no quantitativo de pessoal durante a Operação Barreira X. 

 

11. O médico realizou o atendimento da vítima julgando ser vítima de choque hipovolêmico, 

quando deveria ser choque elétrico, durante a Operação Tangará I. 

 

12. Os profissionais lidaram o tempo todo com conflitos, pois não havia clareza sobre a situação 

real da vítima dentro do exercício. O SPF tomou a decisão, por conta própria, de informar que a 

vítima morreu e o médico imaginou que houve uma parada cardíaca e tomou a decisão de iniciar 
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massagens cardíacas. 

 

13. Não houve cooperação da equipe de Segurança de Plataforma que não prestou nenhum tipo 

de apoio, seja no combate ao princípio de incêndio, no socorro das vítimas, ou passando 

informações sobre o ocorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 09: Problemas da Atividade em si. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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5.3. CADERNO DE RECOMENDAÇÕES 

 

 

Neste subcapítulo, estão listadas as recomendações ergonômicas a fim de proporcionar 

melhorias para os treinamentos simulados da equipe de emergência durante as operações de 

lançamento no CLBI. 

As recomendações ergonômicas, listadas a seguir, seguem as mesmas categorias dos 

problemas identificados no subcapítulo anterior: tecnologia, gestão organizacional, pessoal e 

atividade em si. 

 

5.3.1. Tecnologia 

 

 Os treinamentos simulados apresentaram vários problemas de ordem de tecnologia 

que podem ser melhorados, no tocante, principalmente, à comunicação e infraestrutura. 

 

As recomendações são as seguintes: 

 

- Recomenda-se instalar uma antena repetidora na área da plataforma de lançamento com 

objetivo de melhorar o sinal dos rádios de comunicação; 

- Recomenda-se adquirir mais rádios de comunicação, assim como instalar rádio nas viaturas 

(bombeiros, resgate e ambulâncias); 

- Recomenda-se aumentar o número de câmeras do circuito interno de vigilância como 

também melhorar a qualidade das imagens, além de substituir as câmeras fixas por móveis; 

- Recomenda-se adquirir materiais e acessórios para serem usados nos treinamentos a fim de 

melhorar o realismo do cenário, tais como: gerador de fumaça, fogo (calor), maquiagem para 

identificação de vítimas; e  

- Recomenda-se instalar monitores e auto falantes nas salas onde as equipes ficam 

guarnecidas, de modo que a equipe possa visualizar e escutar, em tempo real, as atividades 

desenvolvidas pela equipe operacional. 

- Recomenda-se realizar o debriefing com duração de 1(uma) a 2 (duas) horas com preparação 

das imagens focadas em pontos importantes e relacionados pelo facilitador para avaliação. 
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5.3.2. Gestão organizacional 

 

Os treinamentos simulados apresentaram vários problemas de gestão organizacional que 

podem ser melhorados. As recomendações são as seguintes: 

 

- Elaborar um Plano de Simulados, que deve conter: objetivos, aplicação, conceitos, tipos de 

treinamentos, periodicidade, atribuições, pessoal envolvido, recursos materiais, local, período 

da realização, horários, funcionamento, cenários, etc.; 

- Formalizar o treinamento junto às hierarquias superiores para ciência, apoio, envolvimento e 

disponibilização de recursos financeiros, materiais, humanos e administrativo-

organizacionais. Esta formalização deverá conter informações sobre o treinamento simulado: 

dia, horário, local do evento crítico, instalações mobilizadas (salas, setores, etc), pessoal 

envolvido (nominalmente), função, recursos materiais (equipamentos, veículos), orçamento 

necessário (recursos financeiros); 

- Implementar uma reunião (briefing), antes do treinamento, com todos os envolvidos, 

informando-os sobre a realização do treinamento, sem que seja revelado detalhes do cenário; 

- Comunicar, internamente, aos não envolvidos diretamente na simulação, sobre a realização 

do treinamento, para ciência e facilitação; 

- Elaborar um “menu” de cenários acidentais possíveis de ocorrer durante as atividades 

operacionais, seguindo as técnicas de simulação e realismo; 

- Recomenda-se elaborar um modelo de avaliação do treinamento, baseado em um roteiro de 

observação a fim de verificar a eficácia do treinamento e propor melhorias futuras;  

- Designar observadores para avaliar os treinamentos simulados em loco; e 

- Estabelecer a sessão de debriefing de 1h ou 2h com projeção de imagens do treinamento pré-

selecionadas pelo facilitador. 

 

5.3.3. Pessoal 

 

 Os treinamentos simulados apresentaram vários problemas no âmbito das pessoas que 

podem ser melhorados. Os principais pontos observados foram: 

 

- Recomenda-se a prática regular de atividades físicas das equipes de emergência; 
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- Recomenda-se avaliação médica admissional e periódica das equipes de emergência; 

- Recomenda-se a indicação de uma ou mais pessoas, que não faça parte da equipe de 

emergência, para ficar responsável pela organização do treinamento e preparação do cenário; 

- Recomenda-se que a equipe de emergência seja treinada em todos cenários postulados; 

- Recomenda-se que pelo menos uma pessoa atue durante o treinamento simulado como 

facilitador. A função do facilitador é acompanhar o simulado in loco e passar informações aos 

treinandos sobre a evolução do cenário; e 

- Recomenda-se que todos os funcionários do CLBI recebam informações e participem 

mesmo que indiretamente dos treinamentos simulado. 

 

5.3.4. Atividade em si 

 

 Os treinamentos simulados apresentaram vários problemas relacionados a própria 

atividade em si, e que podem ser melhorados. Os principais pontos observados foram: 

 

- Recomenda-se que os treinamentos simulados sejam realizados em período diferente das 

operações de lançamento de veículos aeroespaciais; 

- Recomenda-se que, no briefing de início da simulação, seja informada às equipes de 

emergência, que assumam como real tudo o que seja possível: falhas de equipamentos, 

presença de pessoas que não sejam as vítimas ou funcionários do setor onde ocorre a 

simulação. 
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6. CONCLUSÕES 

 
Neste capítulo, são apresentadas as conclusões desta pesquisa a partir das considerações finais 

e dos resultados, das dificuldades e as limitações da pesquisa, e da proposição de novos 

trabalhos e pesquisas.  

 

- Considerações finais  

  

 Promover exercícios simulados de situações de crise e emergência vai muito além de 

treinar pessoas para atuar em resposta às possíveis emergências. Os simulados possibilitam a 

compreensão de todos os aspectos que envolvem a gestão de emergência, indicam os 

problemas existentes no modelo de treinamento e apontam fragilidades no sistema de gestão 

como um todo. Além de treinar pessoas, os simulados se apresentam como uma ferramenta 

capaz de aperfeiçoar o sistema de gestão de segurança operacional melhorando a eficiência e 

segurança das operações de lançamento de foguetes. 

 Durante esta pesquisa foi possível observar que o sistema de segurança operacional do 

CLBI demonstra uma preocupação com a gestão de emergência durante suas operações de 

lançamento, seja através da formação de equipes para atuar nas respostas às possíveis 

emergências que possam ocorrer, como também na realização de treinamentos simulados de 

emergência.  

 A pesquisa de campo, através do método da Análise Ergonômica do Trabalho, se 

mostrou bastante eficaz para avaliar os treinamentos simulados da equipe de emergência do 

CLBI. Através da aplicação dos protocolos de pesquisa, entrevistas e análises conversacionais 

com os membros das equipes, foi possível identificar o perfil sócio profissional das referidas 

equipes, assim como compreender as necessidades de recursos, identificar problemas com 

base em experiências e apontar fragilidades, a partir da visão dos atores que fazem parte do 

sistema de gestão de emergência do CLBI. A utilização de um roteiro dinâmico para analisar 

os treinamentos simulados foi importante para identificar os problemas e fragilidades 

observados in loco e agrupá-los em categorias, facilitando a compreensão, o tratamento e 

proposição de melhorias para correção destes. 

 Diante dos resultados encontrados durante a pesquisa de campo, percebe-se que os 

treinamentos simulados no CLBI são organizados com a intenção de capacitar as equipes, 

porém demonstraram que existem fragilidades e que podem ser melhorados em vários 

aspectos, desde problemas de ordem da tecnologia, de comunicação, de gestão organizacional, 
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de pessoas, e da própria atividade em si.  

 Verificaram-se claramente fragilidades de planejamento e de preparação adequada 

para o treinamento, como: falta de realismo e prescrição formalizada, ausência de 

padronização de cenários, necessidade de um sistema de observação de treinamento e de um 

debriefing avaliativo. Isto compromete a ideia de aplicação do princípio de melhoria contínua 

do treinamento no sentido de melhorar as competências e resiliência da equipe de emergência. 

 Esta pesquisa pôde analisar os referidos treinamentos e apontou diretrizes que podem 

ajudar os gestores do sistema de segurança operacional a melhorar a eficiência dos 

treinamentos. Espera-se que as propostas apresentadas nesta pesquisa sejam implementadas 

pela organização estudada através da criação de um novo modelo de treinamento, a partir da 

criação e aplicação de cenários baseados em anormalidades postuladas, possibilitará que os 

treinamentos simulados no CLBI sejam capazes de representar situações reais de crise, e com 

isso as equipes de emergência devem melhorar suas competências, especialmente, em termos 

de comunicação, coordenação e cooperação.  

 Não resta dúvidas que o sistema de segurança operacional do CLBI necessita de uma 

reestruturação e reorganização do seu atual sistema de treinamento, iniciando pela criação de 

um corpo gestor, contendo padronização dos processos, estabelecimento de metas, atribuição 

e divisão de responsabilidades, na produção de indicadores de gestão, no monitoramento 

contínuo, no feedback dos treinandos a respeito da qualidade dos treinamentos e na 

capacitação contínua e frequente das equipes de emergência.  

 A aplicação do método de Análise Ergonômica do Trabalho permitiu que os objetivos 

que nortearam esta pesquisa fossem atingidos e que as hipóteses iniciais que nortearam esta 

pesquisa fossem confirmadas.  

 Esta pesquisa, acerca dos treinamentos simulados, contribui cientificamente, não só 

com a Ergonomia como também com outras organizações militares e centros de lançamento 

de veículos aeroespaciais. Pode ser uma ferramenta para orientar os gestores responsáveis 

pela organização de treinamentos simulados do CLBI ou de outros Centros de Lançamento a 

organizarem seus exercícios simulados com base nos problemas identificados pela própria 

equipe de emergência. 

 Esta pesquisa proporcionou ao pesquisador um crescimento acadêmico e profissional 

nas áreas da ergonomia e segurança operacional aeroespacial, além de favorecer a troca de 

experiência com outros pesquisadores e alunos de iniciação científica inseridos no Grupo de 

Extensão e Pesquisa em Ergonomia (GREPE) da UFRN.  
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- Limitações da pesquisa  

 

Esta pesquisa apresenta algumas limitações, entre elas destacam-se: 

 

- Material bibliográfico escasso e restrito acerca do setor aeroespacial; e 

- Durante o período da pesquisa ocorreram poucas operações de lançamentos o que dificultou 

acompanhar um número maior de treinamentos simulados, haja visto que são realizados 

quando da ocorrência de operações de lançamento. 

 

- Proposição de novas pesquisas 

 

A partir deste estudo, novas pesquisas podem surgir. São listadas a seguir algumas 

proposições de pesquisas futuras: 

 

- Estudar sobre a utilização de cenários para simulação de emergência atividades de 

lançamento de veículos aeroespaciais e desenvolvê-los para serem testados nos treinamentos 

simulados; e 

- Estudar sobre as prescrições e as necessidades dos treinamentos e elaborar um Plano de 

treinamento simulado para equipes de emergência em operações de lançamento de veículos 

aeroespaciais. 

- Desenvolver métodos e ferramentas para captura de incidentes/problemas durante as 

simulações. 
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APÊNDICE – A 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA 
PROJETO DE PESQUISA EM ERGONOMIA 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE EMERGÊNCIA EM OPERAÇÕES 

DE LANÇAMENTO DE VEÍCULOS AEROESPACIAS NO CLBI  

 
TERMO DE ATUAÇÃO E CONFIABILIDADE ENTRE O GREPE E O CLBI  

 
 

 
TERMO DE ATUAÇÃO E CONFIABILIDADE QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM 

ERGONOMIA E O CENTRO DE LANÇAMENTO DA 

BARREIRA DO INFERNO PARA EFEITO DE PESQUISA DE 

CAMPO E DESENVOLVIMENTO NA ORGANIZAÇÃO 

MILITAR  

 

O Plano de Trabalho “Abordagem da Ergonomia para avaliação do treinamento simulado das equipes 

de emergência em lançamentos de veículos aeroespaciais”, realizado entre o GREPE – Grupo de 

Extensão e Pesquisa em Ergonomia do Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno - 

CLBI estabelecem os seguintes termos de atuação e confiabilidade mútua:  

 

1. Que deverá ser aprendendo bimensalmente os resultados parciais das atividades desenvolvidas 

pelos pesquisadores do GREPE/UFRN à Alta Direção geral, Assessoria de Segurança Operacional e 

Coordenação de Segurança de Superfície do CLBI;  

2. Que durante o desenvolvimento da pesquisa, os pesquisadores do GREPE/UFRN, envolvidos no 

desenvolvimento do Plano de Trabalho, terão acesso às dependências do CLBI para a realização da 

pesquisa, que envolve observações de processos de trabalho e interações com os sujeitos da pesquisa;  

3. O material coletado durante o desenvolvimento da pesquisa poderá ser utilizado pelo GREPE para 

Estudos, Pesquisas, Publicação de Artigos Científicos, Apresentação em Congressos, sendo 

totalmente resguardado o anonimato do CLBI e das pessoas que participarem como sujeitos da 

pesquisa. E, por assim justas e acordadas, as partes assinam o presente termo em três vias de igual 

teor e forma para um único e mesmo fim.  

 

Natal, 05 de maio de 2014.  

 

 

Maurício Lima de Alcântara  

Diretor do CLBI  

 

 

 

Prof. Dr. Ricardo José Matos de Carvalho  

Professor da UFRN  

Orientador da Pesquisadora  

 

 Leonardo de Oliveira Medeiros  

Pesquisador do GREPE/UFRN 
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APÊNDICE – B 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA 

PROJETO DE PESQUISA EM ERGONOMIA 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE EMERGÊNCIA EM OPERAÇÕES 

DE LANÇAMENTO DE VEÍCULOS AEROESPACIAS NO CLBI  

 
LEVANTAMENTO SÓCIO-PROFISSIONAL E ORGANIZACIONAL DA EQUIPE DE 

EMERGÊNCIA DO CLBI 
 

Prezado respondente: 

 

Solicitamos a V.Sa, a gentileza de responder o presente questionário, que tem por objetivo levantar o perfil 

sócio profissional e organizacional da equipe que participa do atendimento à emergência nas operações de 

lançamentos de veículos aeroespaciais do CLBI. Trata-se de parte de uma pesquisa maior, que está sendo 

desenvolvida através da parceria interinstitucional UFRN/CLBI, que tem como objetivo principal contribuir, 

ainda mais, para a melhoria contínua da segurança das operações de lançamento de veículos aeroespaciais. 

Prezamos pelo princípio da confidencialidade, garantindo que sua identidade será mantida em total sigilo e em 

anonimato. 
I. Identificação da Pesquisa 

1. Pesquisa nº: _____ 

2. Data de aplicação: ____/____/____ 3. Hora: Início: ____: ____ h; Fim: ____:____ h. 

4. Coordenador da pesquisa: Prof. Dr. Ricardo José Matos de Carvalho – DEP/PEP/UFRN - SIAPE 1217772  

5. Nome do aplicador: _____________________________________________________________ 

II. Dados do Respondente: 

 

6. Nome: ________________________________________________________________________ 

7. Naturalidade:_________________________ 8. Estado Civil: ________________ 9. Idade:______      

10. Gênero: (   ) F   (   ) M          11. Escolaridade:________________________________________ 

12. Posto/Graduação: ______________________________________________________________ 

13. Função exercida no CLBI (setor):__________________________________________________ 

14. Tempo na atual função:_________________________ 

15. Outras funções exercidas/período:________________________________________ 

16. Há quanto tempo é militar:_______________________ 

III. Experiência no CLBI 

17. Faz parte de qual equipe 

 
a. (  ) Emergência:  (  ) a1.Contra Incêndio, a2 (  ) Resgate e Salvamento, a3(  ) Saúde 

b. (  ) Coordenação de Segurança de  Superfície 

c. (  ) Segurança de Plataforma 

d. (  ) Outra: ____________________ 
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18. Há quanto tempo trabalha no CLBI 19. Função exercida nas operações de lançamento de veículos 

aeroespaciais: 

 
20. Há quanto tempo participa das operações 

de lançamento de veículos aeroespaciais no 

CLBI 

21. Participou de quantas operações de lançamento de 

veículos aeroespaciais no CLBI 

 
22. Quando foi a última operação de 

lançamento de veículo aeroespacial que você 

participou 

 

23. Participa dos planejamentos das operações de lançamento 

 
(   ) Sempre       

(   ) Na maioria das vezes  

(   ) Às vezes 

(   ) Raramente   

(   ) Nunca 

24. Participou de quantos exercícios 

simulados de emergência no CLBI: 

 

25. Cite os problemas técnicos e gerenciais que constituem os 

cenários dos exercícios simulados de emergência que você 

participou: 

26. Cite os problemas técnicos e gerenciais 

que você considera que devem ser previstas 

nos exercícios simulados de emergência, 

necessárias para melhorar a competência da 

equipe de emergência.  

 

27. Você participa dos planejamentos dos simulados de 

emergência  
 
(   ) Sempre       

(   ) Na maioria das vezes  

(   ) Às vezes 

(   ) Raramente   

(   ) Nunca 

 

28.  Quando foi o último simulado de 

emergência que você participou 

 
IV. Experiência em outras Organizações (Militar e Não Militar)  

 
29. Quanto tempo na Organização (1, 2.., i): 
 

30. Função exercida em cada organização: 

31. Tempo como membro da equipe de 

emergência em cada organização: 

32. Participou de operações de lançamento em outra 

Organização:  

(  ) Sim (  ) Não 

Qual(is) Organização(ões / Quantas 

operações_____________________________________ 

 
33. Participou do planejamento das 

operações de lançamento 

 
(   ) Sempre       

(   ) Na maioria das vezes  

(   ) Às vezes 

(   ) Raramente   

(   ) Nunca 

34. Participou de quantos exercícios simulados de emergência 

35. Cite os problemas gerenciais e técnicos 

que constituem os cenários dos exercícios 

simulados de emergência que você 

participou: 

36. Você participou do planejamento dos simulados de 

emergência 

(   ) Sempre       

(   ) Na maioria das vezes  

(   ) Às vezes 

(   ) Raramente   

(   ) Nunca 
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APÊNDICE – C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA 
 

PROJETO DE PESQUISA EM ERGONOMIA 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE EMREGÊNCIA EM OPERAÇÕES 

DE LANÇAMENTO DE VEÍCULOS AEROESPACIAS NO CLBI 

 

 
ROTEIRO DINÂMICO PARA AÇÃO CONVERSACIONAL 

 

1. Quais requisitos foram exigidos pelo CLBI para você participar das operações de lançamento de veículos 

aeroespaciais  

2. Você recebeu alguma formação e/ou foi treinado para ser membro da equipe Explique. 

3. De que maneira e com quanto tempo de antecedência você toma conhecimento do início da operação 

4. Você participa do planejamento das operações de lançamento De que maneira você é convidado para participar 

do planejamento da operação Como se dá o planejamento e sua participação nele  

5. Durante as operações de lançamento você participa de algum briefing ou debriefing Em que consiste o briefing 

e o debriefing Explique. 

6.  Você tem acesso a cronologia da operação de lançamento A equipe discute a cronologia Explique. 

7. No momento em que você está guarnecido, você toma conhecimento sobre o desenvolvimento das atividades 

que estão acontecendo durante a operação de lançamento  

Se sim: 

De que maneira Você tem acesso às imagens do CFTV Você tem acesso ao áudio da cronologia 

 

Se não: 

O que você tem a dizer sobre a falta de conhecimento sobre o desenvolvimento da operação para a atividade da 

equipe de emergência 

 

8. O CLBI oferece treinamento para as equipes de emergência De que tipo  Tem conhecimento como é realizado 

Explique. A quem compete ministrar este treinamento  

9. Você recebeu alguma reciclagem dos treinamentos Com que frequência é feita a reciclagem Em que 

consistiram as reciclagens  

10. No seu entendimento, em que consiste (ou em que deverá consistir) um treinamento para atendimento à 

emergência Qual deverá ser o objetivo deste tipo de Treinamento  

11. Em que medida o treinamento de Emergência pode ajudar na segurança das operações de lançamento  

12. Em sua opinião, qual a relação existente entre o Treinamento de Emergência e o Exercício Simulado  

13. Você já teve acesso a algum Plano de Operações ou Plano de Segurança Operacional do CLBI O que mais lhe 
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chama a atenção nestes documentos 

14. Conhece o Plano de Gerenciamento de Crise e Apoio a Emergência (PGCAE) do CLBI Você sabe dizer se 

está prevista nestes documentos a realização de exercícios simulados de emergência O que deve constar no 

PGCAE  

15. Aponte o que deve constar num Simulado de Emergência 

16. Aponte o que não deve constar num Simulado de Emergência 

17. O que você espera aprimorar, em termos profissionais, ao participar dos simulados de emergência 

18. Qual a importância da existência de briefing e debriefing antes e depois, respectivamente, dos simulados de 

emergência Explique. 

19. Qual a periodicidade que você indica para a realização dos Simulados de Emergência   

20. Sobre os Cenários dos exercícios simulados:  

20.1. Quem elabora; como elabora; como se dá a escolha do cenário a aplicar; há repetição de aplicação de 

um mesmo cenário; há outras versões de um mesmo cenário;  

20.2.  Que tipos de problemas gerenciais (comunicação, coordenação, divisão de tarefas, formação de equipe) 

e de problemas técnicos (panes, incidentes, falhas) devem fazer parte dos exercícios simulados de emergência 

20.3. O que mais, além disso, você recomenda para a elaboração de cenários para o treinamento Simulado;  

21. Comentários Abertos  

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE – D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA  
 

PROJETO DE PESQUISA EM ERGONOMIA 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE EMREGÊNCIA EM OPERAÇÕES DE LANÇAMENTO DE VEÍCULOS 

AEROESPACIAS NO CLBI  

 

PLANO DE OBERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE EMERGÊNCIA 

 

Local: Data: Hora: Pesquisador: 

Cenário: 

 

PONTOS OBSERVÁVEIS 

1. TECNOLOGIA 

 

1.1. Sistema de Alarmes 

1.2. Sistema de hidrantes 

1.3. Extintores portáteis de incêndio 

1.4. Casa de força 

1.5. Viaturas (carros) 

1.6. Rádio de comunicação 

1.7. Câmeras de vigilância 

1.8. Equipamentos de suporte técnico 

1.9. Equipamento de proteção 

individual 

2. GESTÃO ORGANIZACIONAL 

 

2.1. Planejamento 

2.2. Execução do planejamento 

2.3. Realismo do cenário 

2.4. Horário de guarnecer 

2.5. Apoio de outros setores 

2.6. Briefings/Debriefings 

2.7. Periodicidade de treinamento 

 

 

 

 

3. PESSOAS 

 

3.1. Estado de saúde 

3.2. Gênero 

3.3. Idade 

3.4. Quantidade de pessoas 

3.5. Formação 

3.6. Capacitação 

 

 

 

 

 

4. ATIVIDADE EM SI 

 

4.1. Coordenação 

4.2. Comunicação (assertividade, 

comunicação de decisões, 

transmissão de informações) 

4.3. Divisão de Tarefas 

4.4. Consciência situacional 

4.5.  Decisão Participativa 

4.6. Busca de Informação 

4.7.  Conflito Operacional 

4.8. Perícias técnicas 
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FASES DO SIMULADO 
PONTOS A 

ANALISAR 
ANOTAÇÕES 

ANTES DA 

EMERGÊNCIA 
  

 

DURANTE A 

EMERGÊNCIA 

 

 
 

 

APÓS A EMERGÊNCIA 

 

 
 

COMENTÁRIOS GERAIS 

 

 

 


