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ARQUITETURA NAVAL E PLATAFORMAS

METODOLOGIA PARA A 
ESTIMATIVA COMPUTACIONAL DO 

RUÍDO VIBRATÓRIO EM PROPULSORES
Methodology for numerical estimation of propeller vibratory noise

Eduardo Ribeiro Malta1, Alceu José dos Santos Moura2, Rubens Cavalcante da Silva3
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Abstract: 8e survivability of a submarine relies highly on its 
acoustic discretion. Hydrodynamic and vibratory noises origi-
nated from the 9ow around the propeller may denounce its pre-
sence and must be mitigated. In this context, a propeller vibra-
tory noise estimation methodology, employing a combination of 
analytical and numerical tools, is proposed and described in this 
article. It takes into account hydrodynamic and structural models 
such as Fluid Structure Interaction (using CFD and FEA techni-
ques) for the determination of the wake $eld and the estimation of 
the vibratory displacements and velocities; and Boundary Element 
Method to calculate the sound waves propagation from the pro-
peller blade vibrations.
Keywords: Submarine. Propeller. Vibration noise. Circulation 
theory. Fluid structure interaction. Numerical methods. Boundary 
element method.

Resumo: A sobrevivência de um submarino depende de sua dis-
crição acústica. Ruídos hidrodinâmicos e vibratórios originados 
do escoamento em torno de seu propulsor podem denunciar a sua 
presença e devem ser mitigados. Neste contexto, é proposta uma 
metodologia para a estimativa do ruído vibratório em propulsores. 
Tal metodologia emprega uma combinação de ferramentas ana-
líticas e numéricas. Esta leva em conta modelos hidrodinâmicos 
e estruturais como Interação Fluido-Estrutura (através de CFD 
e FEA) para determinação do campo de esteira, estimativa de 
esforços vibratórios e das velocidades de vibração e o Método dos 
Elementos de Contorno, para o cálculo da propagação das ondas 
acústicas geradas pela vibração das pás. 
Palavras-chave: Submarino. Propulsor. Ruído vibratório. Teoria de 
circulação. Interação 9uido-estrutura. Métodos numéricos. 
Método dos elementos de contorno.

1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Ross (1976), “ruído submerso” é o som 
na água que limita a eficácia militar de sistemas navais. 
Especi$camente para submarinos, a sua e$cácia militar e 
a sua sobrevivência dependem da sua discrição. A detecção 
sonora é a maior fonte de informações sobre estes veículos 
submersos. Tais premissas tornam evidente que a emissão de 
ruído é um fator de grande importância para projetistas de 

submarino. Toda e qualquer fonte de ruído submerso deve ser 
detectada e mitigada sem comprometer outras características 
como a manobrabilidade ou a capacidade de ataque e defesa 
dos submarinos. Uma das fontes dominantes de geração de 
ruído é o propulsor.

Atualmente, sistemas de propulsão convencionais estão se 
tornando cada vez mais silenciosos e novas e criativas solu-
ções estão sendo utilizadas para ocultar ou isolar seus ruí-
dos. Particularmente, o projeto de propulsores silenciosos é 
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fundamental para o projeto de submarinos, uma vez que o 
ruído do propulsor interfere com a e$cácia destes:
• Através da geração de ruído, que pode atrair torpedos 

com detecção acústica;
• Provendo uma assinatura acústica ao inimigo, possibili-

tando sua identi$cação; 
• Através da contaminação do ruído ambiente, interferindo 

com o sistema de detecção do próprio submarino.

A necessidade de propulsores mais e$cientes e silenciosos 
impulsionou a pesquisa acústica e hidrodinâmica, o que levou 
ao desenvolvimento de ferramentas so$sticadas e metodolo-
gias de projeto. Devido a estes padrões elevados, o projeto de 
propulsores evoluiu de simples hélices para geometrias alta-
mente e$cientes (Figura 1). Nesse contexto, o objetivo deste 
artigo é o de descrever e analisar as técnicas atuais usadas para 
efetuar o cálculo computacional da vibração do propulsor sub-
merso e da propagação de ruído. No $nal, uma combinação 
dessas metodologias é proposto com a $nalidade de anali-
sar a propagação de ruído vibratório totalmente integrada.

2. METODOLOGIA 
INTEGRADA PARA A 

ESTIMATIVA DE RUÍDO VIBRATÓRIO

2.1. INTERAÇÃO FLUIDO-ESTRUTURA  
E O MOVIMENTO OSCILATÓRIO

A interação 9uido-estrutura tem papel importante em 
uma variedade de aplicações de engenharia. No projeto de 

propulsores, particularmente, as interações entre o escoa-
mento e as pás podem levar a diferentes tipos de vibração 
que causam solicitações dinâmicas na estrutura do propulsor.

Basicamente, a simulação da dinâmica do propulsor 
dentro de um escoamento 9uido deve ser dividida em duas 
partes. A primeira é a simulação de escoamento numérico 
(usando ferramentas de dinâmica dos 9uidos computacional 
ou CFD). A segunda é a simulação da resposta mecânica da 
estrutura, em que se faz necessária a obtenção de determina-
dos parâmetros como tensões e deslocamentos de vibração. 
Além disso, deve ser destacado que existe ali uma interface 
super$cial entre os domínios sólido e 9uido, e ambas as equa-
ções governantes e as condições de contorno nessa interface 
devem ser simultaneamente satisfeitas.

Sendo assim, em geral, a interação 9uido-estrutura pode 
ser descrita pelo acoplamento dos dois movimentos, tanto do 
9uido quanto da estrutura. A equação discretizada de movi-
mento da estrutura pode ser dada pela Equação 1:

s s s sM ü D u K u F  (1)

Em que:
Ms = a matriz estrutural de massa;
Ds = a matriz de amortecimento estrutural;
Ks = a matriz de rigidez estrutural;
Fs = o vetor de forças aplicadas;
u = o vetor de deslocamento nodal onde o ponto denota a 
derivada no tempo.

Além do mais, as equações de Navier-Stokes para escoa-
mento incompressível, em sua forma geral, podem ser redu-
zidas à Equação 2:

2
.

v
v v p v f

t  
(2)

Em que:
v = o vetor de velocidade do escoamento;
t = o tempo;

 = a densidade do 9uido;
p = a pressão;
μ = a viscosidade;
f = as forças de campo (por unidade de volume) agindo no 
9uido. 

Figura 1. (A) Propulsor de um submarino alemão 

do tipo XXI em 1994 (DEUTSCHES SCHIFFAHRTS 

MUSEUM, 2015); (B) propulsor de um submarino russo 

da classe Varshavyanka em 2016 (NAVAL TODAY, 2017).

A B
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Além disso, a equação da conservação de massa pode ser 
reduzida à Equação 3:

. 0v  (3)

A vibração do propulsor é basicamente uma consequência 
da 9utuação de forças durante a sua rotação, cuja instabili-
dade é causada pela variação do escoamento de entrada, que 
por sua vez é causado pelo casco da embarcação e seus apên-
dices. Pode ser a$rmado, de forma geral, que a frequência de 
vibração da pá é gerada pelas forças hidrodinâmicas agindo 
no propulsor e o casco na sua proximidade, cuja frequência 
é uma função da rotação do propulsor e do número de pás.

De acordo com Ross (1976), com o avanço do submarino, 
a turbulência do escoamento ao longe e a turbulência induzida 
pelo casco irão induzir uma pressão variável na face externa. 
Somando-se a isso, tem-se a rotação e o avanço do propul-
sor, que vão sofrer os efeitos da vibração. Todos esses efeitos 
causarão um empuxo variável, cujo componente longitudinal 
induzirá uma propagação sonora signi$cativa.

Por outro lado, as condições de cavitação podem causar 
uma vibração, a qual não pode ser imediatamente classi$-
cada na base da frequência e é frequentemente caracterizada 
como ruído. Das muitas variações desse fenômeno, a cavita-
ção na superfície de sucção da pá produz os níveis de ruído 
mais intensos. De acordo com Ross (1976), os níveis de 
ruído aumentam signi$cativamente com o início da cavitação 
e depois, mais gradualmente, conforme mostra a Figura 2. 

O estudo apresentado em Shannon e Forshaw (1950) mos-
tra que, como um resultado da torção ao longo da pá, existe 
uma vibração longitudinal (#aping vibration) acoplada a uma 
ressonância nesta mesma direção (edgewise resonance) que pode 
resultar em tensões importantes ao longo da pá. No caso da 
ressonância longitudinal em que o deslocamento é considerá-
vel, a seção mostrada na Figura 3 $cará sujeita a um momento 
9etor M na direção AA, fazendo um ângulo α com o eixo OY 
da seção transversal. A tensão resultante f em qualquer ponto 
pode ser obtida pela soma algébrica das tensões produzidas pelos 
momentos 9etores em torno do eixo principal (Equação 4):

cos sin
z y

Y Zf M
I I  

(4)

Em que:
Iz e Iy = os momentos de inércia nos eixos OZ e OY 
respectivamente.

Para uma seção de pá de propulsor, a de9exão é perpen-
dicular ao eixo neutro NN. Sendo assim, a pá vai sofrer 9exão 
em torno do eixo OY, e existe tendência à 9exão no plano de 
menor momento de inércia. Além disso, uma vez que as tensões 
máximas de tração e 9exão ocorrem nos pontos mais distantes 
da linha NN, observa-se que as posições de ressonância longi-
tudinais de máxima tensão irão ocorrer em c e d da Figura 3.

2.2. DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO 
ACÚSTICA PELO MÉTODO DOS 

ELEMENTOS DE CONTORNO 
Baseado no estudo de Sbragio (2001), o método dos ele-

mentos de contorno direto é usado para a determinação do nível 
de som radiado por um objeto tridimensional. Neste método, a 
equação integral de Helmholtz é resolvida numericamente em 

Figura 2. Forma de curvas de ruído para pás de 

propulsor típicas.

Fonte: Ross (1976).
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um processo de duas etapas. Inicialmente, as variáveis acústi-
cas são computadas no corpo vibrante. Em seguida, a resposta 
acústica em qualquer ponto de interesse no campo é avaliada.

A equação integral de Helmholtz é derivada da equação 
de onda. Ela é apresentada na literatura e consiste na assun-
ção do comportamento harmônico da equação de esteira e na 
aplicação da segunda identidade de Green. Esta identidade é 
usada para transformar uma integral volumétrica de uma região 
em uma integral de superfície, na sua fronteira. A condição de 
contorno usada para acústica do exterior é a condição de con-
torno de radiação (condição de radiação de Sommer$eld) que 
requer que tanto a pressão acústica e as velocidades acústicas 
desapareçam na medida em que a distância da fonte se apro-
xima do in$nito. O desenvolvimento leva à seguinte Equação 5: 

( ) ( ) ( ) , ( , ) ( ) .S o o o oC r r r G r r G r r r ndS  (5)

Na Equação 5:
 = o potencial de velocidade acústica;

n = a normal da superfície do corpo vibrante;
S = a área de superfície;
r  = a coordenada do ponto do campo onde a resposta acús-
tica é estimada;

or  = a coordenada da superfície do corpo vibrante. 

O coe$ciente C(r) assume valor nulo se r  está fora do domí-
nio acústico, vale 1 se r  está dentro do domínio acústico e vale 
½ se r  é inserido na superfície do corpo (se a superfície for lisa). 
Finalmente, G( or , r ) é a função de Green, dada pela Equação 6:

exp( )
( , )

4

o

o

o

ik r r
G r r

r r
 (6)

A velocidade acústica v e a pressão acústica p estão rela-
cionadas ao potencial acústico através das seguintes funções 
(equações 7 e 8):

v  (7)

p ik c  (8)

Em que:
 = a densidade do meio;

k = o número de onda, expresso pela relação entre a frequência 
de vibração  e a velocidade do som c (Equação 9):

k
c

 (9)

Usando as equações (7) a (9) em (5), se obtém a equação 
integral de Helmholtz (Equação 10), que relaciona a pressão 
acústica com a velocidade acústica, e é a base para o método 
dos elementos de contorno acústico.

( ) ( ) ( ) , ( , ) ( ) .S o o o oC r p r p r G r r i G r r r ndS  (10)

A solução numérica da equação integral de Helmholtz é 
obtida pela discretização da superfície do objeto radiante em uma 
malha e a sua integração na área de cada elemento. A solução é 
obtida em um processo de duas etapas. Primeiro, a velocidade 
acústica e a pressão são determinadas na superfície do modelo de 
BEM. Isso requer a solução da equação de Helmholtz na super-
fície. Os pontos do campo i (i varia de 1 ao número de pontos 
da superfície) estão na superfície do corpo e o vetor posição r  
deve referenciar estes pontos, $cando denotado por oir . O coe$-
ciente C assume o valor ½ e a Equação 10 se torna a Equação 11:

1
( ) ( ) , ( , ) ( ) .

2
oi S o o oi o oi op r p r G r r i G r r r ndS (11)

Isso leva a uma equação matricial a partir da qual é esti-
mada a pressão nos nós de superfície. As velocidades são 
consideradas como uma condição de contorno especí$ca, 
determinadas pelos cálculos de interação 9uido-estrutura.

Na segunda etapa, a pressão acústica p( or ) e a velocidade 
acústica em qualquer posição do campo dentro do domínio 
acústico são computados pela equação exterior de Helmholtz. 
O coe$ciente C passa a valer 1, e a Equação 10 torna-se a 
Equação 12:

( ) ( ) , ( , ) ( ) .S o o o op r p r G r r i G r r r ndS (12)

Este procedimento é executado para cada campo de veloci-
dade de superfície correspondente a uma frequência de vibração. 
O campo de velocidades nas pás do propulsor, obtido da análise 
de interação 9uido-estrutura deve ser decomposto nos harmô-
nicos da esteira que caracterizam as frequências de excitação.

2.3. PROCEDIMENTO INTEGRADO
A vibração no propulsor é calculada através de uma interação 

9uido-estrutura e a propagação da onda acústica é determinada 
pelo Método dos Elementos de Contorno. Entretanto, ainda 
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existe o desa$o de conectar estas duas soluções, de tal forma 
que o resultado de uma se torne a entrada da outra. Este não 
é um problema novo e um número de técnicas foram empre-
gadas com o intuito de efetuar tal integração. De acordo com 
Everstine e Henderson (1990), existem relatos de combina-
ção entre modelos de elementos $nitos de estruturas com 
carregamento 9uido, computado usando elementos $nitos, 
elementos de contorno, combinado com elementos $nitos, e 
técnicas analíticas ou matriz T (T-matrix techniques).

Todas as abordagens mencionadas previamente são com-
putacionalmente dispendiosas. Uma vez que os resultados 
podem variar com o tempo, uma análise de interação 9ui-
do-estrutura de duas vias se faz necessária para a obtenção 
dos resultados, de forma a apresentar um desa$o, até mesmo 
para modernas estações de trabalho e clusters. Ainda assim, a 
técnica mais e$ciente ainda é o acoplamento entre o método 
dos elementos $nitos e o método dos elementos de con-
torno. Isso se dá simplesmente porque o MEF ainda é a 
melhor forma de se lidar com análise estrutural de modelos 
em grande escala (EVERSTINE; HENDERSON, 1990). 
Naturalmente, algumas desvantagens do método são levadas 
para a análise também, por exemplo, a necessidade de uma 
malha 9uida de alta qualidade e bem discretizada, especial-
mente nas proximidades dos bordos das pás.

Um outro aspecto a ser levado em consideração é a neces-
sidade de se efetuar uma análise de interação 9uido-estrutura 
antes da análise com o BEM. Como uma referência mais 
recente, Tong et al. (2007) propõem uma metodologia em que 
a análise de vibração é efetuada duas vezes antes da integração 
com os elementos de contorno. A primeira análise é executada 
com a estrutura “seca” e a segunda análise é feita com a estru-
tura “molhada”. Isto é feito para que se possa capturar o efeito 
da massa adicional nos modos de vibração da estrutura — no 
caso de Tong et al. (2007), a seção de popa de um submarino. 
O método dos elementos de contorno é útil para análise de 
9uido, e até mesmo para cálculo de massa adicional; entretanto, 
quando empregado como um método de propagação de onda, 
ele não leva em conta a massa adicional nos movimentos de 
vibração. Isso deve ser feito a priori, com algum tipo de aná-
lise de 9uidos. A Figura 4 mostra a metodologia proposta, 
que leva em conta todos os fatores mencionados previamente.

A primeira parte da análise deve ser conduzida utilizando 
uma ferramenta de elementos $nitos de uso geral. Nesta parte 
é onde será gasto a maior parte do tempo computacional. 

Os resultados devem ser escritos na forma de uma tabela de 
velocidade mapeada, incluindo coordenadas nodais e compo-
nentes de velocidade para cada instante. Este arquivo deverá 
ser exportado e lido em uma rotina de elementos de contorno 
desenvolvida in-house. Uma vantagem desta abordagem é que 
o BEM requer apenas uma malha de “superfície molhada”, 
que pode ser obtida usando as coordenadas nodais providas.

Além de mapear a superfície, equações de compatibilidade 
devem ser introduzidas com a $nalidade de garantir a correta 
interface entre as malhas sólida e 9uida. Tais equações são 
simples e podem ser de$nidas como (equações 13, 14 e 15):

f su u  (13)

f su u  (14)

0f sp p  (15)

Figura 4. Organograma da integração entre BEM e 

FEM passo a passo.
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Em que:
u

f
 e u

s
 = os deslocamentos para o fluido e para o sólido, 

respectivamente;
p

f
 e p

s
 = pressões, para o 9uido e para o sólido. 

Com essas equações de compatibilidade, equações de 
movimento para o sistema acoplado e as velocidades obtidas, 
a formulação do BEM é capaz de estimar a propagação de 
onda em um ambiente 9uido. Conforme mencionado pre-
viamente, isto é feito em duas etapas, uma para a interface 
sólido/9uido e outra para o restante do volume de controle.

3. CONCLUSÕES E 
TRABALHOS FUTUROS

Neste artigo, uma metodologia para a estimativa da res-
posta vibratória para propulsores foi apresentada. As ferramen-
tas numéricas utilizadas são relativamente bem conhecidas. 
Conforme mencionado no texto, alguns autores já propuseram 

maneiras diferentes de fazer tais analises, mas nenhum for-
nece uma descrição completa do método utilizado e alguns 
detalhes chave são omitidos. Até este momento, não há um 
programa comercial capaz de efetuar esta análise na sua ple-
nitude e tampouco há uma forma única de implementá-la. 
Na forma como é proposto neste artigo é sugerido o uso de 
ferramentas comerciais de elementos $nitos e uma imple-
mentação de BEM através de programas in-house.

Em futuros trabalhos, a metodologia apresentada será colo-
cada em prática, através do uso de um propulsor de geometria 
simples. Uma vez que a metodologia for testada e os resulta-
dos validados, estudos de caso mais complexos serão testados.
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Resumo: Este artigo apresenta uma metodologia para a análise 
dinâmica de embarcações através de um método acústico de inte-
ração 9uido-estrutura para avaliar os níveis de vibração. O objeto 
de estudo consiste na análise dinâmica de catamarã para $ns hos-
pitalares e assistenciais, onde foram efetuadas medições experi-
mentais para investigação das formas modais do casco e espectros 
de excitação. Essas medições foram comparadas com os resultados 
obtidos pelo método proposto. Conclui-se que o modelo numérico 
é adequado e exequível para a análise dinâmica da embarcação à 
luz da norma ISO 6954. Diante dos resultados obtidos, o catamarã 
analisado satisfaz aos requisitos exigidos pela norma citada quanto 
às áreas de acomodação. 
Palavras-chave: Catamarã. Vibração. Hidroelasticidade. 
Fluido-estrutura. Análise modal.

Abstract: 8is article presents a methodology for a dynamic 
analysis of vessels through an acoustic 9uid-structure interac-
tion method to evaluate vibration levels. 8e object of study is the 
dynamic analysis of catamaran for hospital and assistance purpo-
ses, where experimental measurements are made to investigate 
the modal shapes of the hull and excitation spectra. 8ese mea-
surements were compared with the results obtained by the pro-
posed method. It was concluded that the numerical model is ade-
quate and feasible for a dynamic analysis of the ship focusing the 
ISO 6954 standard. In view of the results obtained, the analyzed 
catamaran take into account the requirements according with the 
aforementioned standard regarding accommodation areas. 
Keywords: Catamaran. Vibration. Hydroelasticity. Fluid-structure. 
Modal analysis.

1. INTRODUÇÃO

O aumento da potência instalada das embarcações em 
geral trouxe à tona alguns casos de embarcações novas com 
problema de vibração excessiva em áreas de trabalho e aco-
modações. Estruturas menores e mais rígidas podem apresen-
tar frequências naturais próximas às frequências de excitação, 
fenômeno conhecido como ressonância e associado a grande 
parte dos problemas de vibração excessiva. 

O sistema propulsivo dos navios deve buscar o conjunto 
motor-casco-hélice mais e$ciente, isto é, aquele associado ao 
menor consumo de combustível. Os projetos atuais desse sis-
tema contemplam esses objetivos, porém, na grande maioria 
das vezes não consideram os efeitos dos motores, propulso-
res e linhas de eixo do ponto de vista dos níveis de ruído e 
vibração decorrentes.

Em geral, vibrações excessivas são causadas por coinci-
dência entre frequência de excitação e frequências naturais 
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da estrutura (ressonância) ou mesmo por força de excitação 
de alta intensidade (vibração forçada). Em ambos os casos, 
motores, propulsores e linhas de eixo atuam como excitadores 
e os níveis de vibração resultantes dependem das propriedades 
de massa, rigidez e amortecimento da estrutura. Quando os 
níveis de vibração são excessivos, as primeiras causas relacio-
nadas são a redução do conforto para tripulação e passagei-
ros, danos por fadiga em estruturas e mau funcionamento 
em máquinas e equipamentos. Nesses casos, as correções que 
devem ser realizadas para minimização dos danos costumam 
ser dispendiosas e demoradas. 

Nesse contexto, para garantir a navegação em segu-
rança da embarcação, o projeto deve prever as possíveis 
causas que possam colocar em risco a estrutura e a tripu-
lação a bordo. Assim, é de extrema importância o desen-
volvimento de métodos con$áveis de previsão do compor-
tamento dinâmico de embarcações, buscando soluções que 
contemplem e$ciência do propulsor e níveis aceitáveis de 
ruído e vibração. 

Este artigo apresenta uma metodologia numérica para 
a análise dinâmica de embarcações através de um método 
acústico de interação 9uido-estrutura para avaliar os níveis 
de vibração na região de acomodações. 

O objeto de estudo consiste num catamarã que opera 
atualmente na Baía de Guanabara, mas que será avaliada a 
sua operação como navio hospitalar em regiões 9uviais. 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. TRANSFORMADA  
RÁPIDA DE FOURIER

A transformada rápida de Fourier (FFT) é uma ferra-
menta através da qual se obtém a distribuição da energia de 
vibração em termos das frequências presentes no sinal, sendo 
essa uma das técnicas mais utilizadas na análise de sinais esta-
cionários, expressa na Equação 1.

i n

n

X x n w n e  (1)

Em que:
x[n] = o sinal de vibração estacionário;
w[n] = a janela (por exemplo, Hanning) utilizada na análise;
X(ω) = a transformada discreta de Fourier.

2.2. TRANSFORMADA DE  
FOURIER DE CURTO TEMPO

A transformada de Fourier de curto tempo (STFT) é uma 
adaptação da transformada de Fourier para analisar sinais não 
estacionários. No caso de sinais discretos, a STFT é de$nida 
pela Equação 2.

i n

n

X m, x n w n m e  (2)

Em que:
x[n] = o sinal de vibração transiente;
w[n] = a janela (por exemplo, Hanning) utilizada na análise;
X(m, ω) = a STFT.

Cabe ressaltar que o quadrado da magnitude do STFT 
(|X(τ, ω)|2) é denominado de espectrograma. É possível apre-
sentar os resultados da STFT como funções de frequência 
e do tempo (ou de rotação) ou, ainda, na forma de grá$co 
de cascata, mapa espectral e grá$co de Bode (importante 
para identi$car frequências em que ocorrem ressonâncias. 
Essa identi$cação se dá por meio da análise das amplitudes 
do espectro, onde suas respectivas fases variam 180° — são 
dois grá$cos, um de amplitude de vibração versus RPM e o 
outro de Fases (graus) versus RPM).

2.3. MODELAGEM NUMÉRICA 
UTILIZANDO INTERAÇÃO 

FLUIDO-ESTRUTURA
O estudo de hidroelasticidade envolve a análise dinâmica 

de estruturas submersas em meio 9uido. Dessa forma, a inte-
ração 9uido-estrutura altera substancialmente as matrizes da 
equação dinâmica da estrutura. Ou seja, as matrizes passam 
a ser não simétricas e incorporam os efeitos de massa adicio-
nal, rigidez do 9uido e seu amortecimento.

Dentro da análise de hidroelasticidade, empregou-se a 
teoria de ondas acústicas abordadas no trabalho de Sigrist 
(2015), levando em consideração a analogia entre os aspectos 
acústicos do 9uido e a dinâmica de uma estrutura submersa. 
Assim, estabelecem-se as seguintes hipóteses para modelos 
de acústicos de hidroelasticidade:
• O 9uido é irrotacional, invíscido e compressível;
• A razão entre a densidade do 9uido e a variação de pres-

são acústica em torno da pressão média é praticamente 
constante; 
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• Os deslocamentos das partículas de 9uido junto à estru-
tura submersa são pequenos, de forma a manter a formu-
lação linear da teoria acústica.

Dessa forma, adotando as considerações e formulações dos 
trabalhos de Sigrist (2015) e Howard & Cazzolato (2014), a 
formulação dinâmica discretizada em elementos $nitos para 
estruturas submersas é dada pela Equação 3.

S S

e ee e

ff
e eefs e

M CU U

P PCM M

0 0

0

S

e ee fs

f
ee

U FK K

PK 00

 (3)

Observe que os índices “s”, “f ” e “fs” denotam as matri-
zes da estrutura, do 9uido e da interface 9uido-estrutura, 
respectivamente. Sendo [M], [C] e [K] as matrizes de inér-
cia, amortecimento e rigidez do sistema analisado, nota-
-se que as matrizes de massa adicional e rigidez junto à 
estrutura do casco são caracterizadas pelas matrizes [M

fs
], 

[K
fs
], respectivamente.

3. ANÁLISE EXPERIMENTAL

Foram realizadas medições a bordo do catamarã, na Baía 
de Guanabara, Rio de Janeiro, com os seguintes objetivos:
• Identi$car experimentalmente as frequências naturais 

verticais e os modos de vibração, que serão comparados 
com os resultados numéricos; 

• Obter os espectros de vibração na região dos propulsores, 
que servirão de excitação para o modelo numérico.

Durante os testes, o catamarã operava no calado de projeto, 
simulando a condição de operação com capacidade máxima 
de passageiros a bordo. A Tabela 1 apresenta as principais 
características do catamarã utilizado como caso de estudo.

Foram instrumentados 13 locais ao longo da embarca-
ção, incluindo a monitoração das rotações dos eixos de bom-
bordo (BB) e boreste (BE). A Figura 1 mostra os locais onde 
foram instalados os acelerômetros e os tacômetros ao longo 
da estrutura da embarcação.

A Figura 2A apresenta o grá$co de Bode, para o acelerô-
metro colocado no tubo telescópico de BE (na direção ver-
tical), para a 1ª ordem do propulsor, mostrando que há uma 
ressonância em torno de 650 RPM. A Figura 2B apresenta 
o grá$co de Bode que permitiu identi$car frequências de 
ressonância utilizando o acelerômetro colocado no convés 
principal próximo à antepara 25 (BE).

4. ANÁLISE NUMÉRICA

Para o modelo numérico deste estudo, primeiramente 
elaborou-se o modelo geométrico da estrutura do catamarã e 
do seu 9uido circundante. Posteriormente, ambas geometrias 
foram discretizadas utilizando o método de elementos $nitos. 

As condições de contorno do modelo computacional (para 
águas profundas e águas rasas) são:
• Condição dinâmica livre do catamarã;
• Condição de superfície livre na face superior do domínio 

do 9uido;
• Condição de impedância nula nas faces laterais e inferior 

(fundo) do domínio do 9uido (análise em águas profundas); 
• Condição de impedância 5,5 × 106 na face inferior (fundo) 

do domínio do 9uído (análise em águas rasas).

A condição de impedância nula (águas profundas) está rela-
cionada com a propagação de ondas acústicas para o in$nito. 
Em outras palavras, não há re9exão dessas ondas por ocasião 

Tabela 1. Características principais da embarcação.

Parâmetro Valor

Comprimento total 29,20 m

Comprimento entre perpendiculares 27,80 m

Boca moldada 9,60 m

Pontal moldado 3,80 m

Calado de projeto 1,44 m

Velocidade de serviço 25,00 m

Tonelada porte bruto (TBP) 25,00 ton.

Deslocamento de projeto 119,00 ton.

Material Alumínio

Caixa de redução 2,5291:1

Propulsores (passo fixo) 2
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Figura 1. Locais onde os sensores foram instalados.

BB: bombordo; BE: boreste.

Vista lateral
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Figura 2. (A) Gráfico de Bode do acelerômetro do tubo telescópico de boreste (direção vertical); (B) gráfico de 

Bode do acelerômetro da antepara 25 do convés principal (boreste).
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Figura 3. (A) Modelo acústico de hidroelasticidade do catamarã; (B) resultado das formas modais verticais obtidas.

de sua passagem pelas faces do domínio do 9uído. Entretanto, 
a condição de impedância 5,5 × 106 (águas rasas), extraída do 
trabalho de Hodges (2010), está relacionada com a re9exão 
de parte da energia da onda acústica propagada nessas faces.

Quanto aos parâmetros físicos, adotou-se para o 9uido 
uma densidade de 1.025 kg/m3 e velocidade da onda acústica 
de 1.450 m/s. Para a estrutura foram adotadas as proprieda-
des do alumínio naval 6106 T5.

A estrutura do casco foi discretizada em elementos de mem-
brana e de viga, enquanto o domínio do 9uído, em elementos 
baseados na formulação de ondas acústicas. Esses elementos 
são destinados ao estudo de propagação de ondas acústicas e 
análise dinâmica de estruturas submersas, principalmente no 
que diz respeito à modelação da interface 9uido-estrutura. 

A Figura 3 demonstra o modelo acústico de hidroelas-
ticidade da embarcação para águas profundas com os resul-
tados das formas modais verticais obtidas e suas respectivas 
frequências naturais. A Figura 4 elucida a comparação des-
ses resultados com os resultados obtidos experimentalmente.  

Nota-se na Figura 4 que a diferença entre os resultados 
obtidos respeita os limites superior e inferior de consistência 
dos resultados. A equação linear que correlaciona os resultados 
apresenta coe$ciente de 0,95 com erro de 0,32. Dessa forma, 
pode-se concluir que a diferença média entre os resultados 
obtidos é em torno de 5%. 

4.1. ANÁLISE PARA ÁGUAS RASAS
Tomando como base a consistência do modelo numé-

rico para águas profundas, efetuou-se a determinação das 

formas modais do catamarã para águas rasas, empregando 
as profundidades de 2, 4 e 6 metros na variação da altura 
do domínio do 9uido. Diferentemente da análise anterior, 
foi aplicado um fator de impedância de 5.5E6 na face infe-
rior do domínio (fundo). As demais condições de contorno 
foram mantidas.

Após realização de teste de convergência de malha, os 
resultados obtidos das formas modais do catamarã para as 
diferentes profundidades são apresentados na Figura 5.

Observa-se, na Figura 5, que as frequências naturais 
diminuem sensivelmente em razão da diminuição da pro-
fundidade. Tal fato é por conta da re9exão de ondas acús-
ticas no fundo do domínio 9uido que, consequentemente, 
alterará a matriz de massa adicional conforme visto na 
Equação 3. Mais observações poderão ser vistas no traba-
lho de Sigrist (2015).

5. ANÁLISE DO CATAMARÃ 
EM OPERAÇÃO FLUVIAL

Com a obtenção das formas modais e validação do 
modelo numérico de interação fluido-estrutura, reali-
zou-se a análise dinâmica da estrutura do casco. Para tal, 
inseriram-se no modelo os espectros de aceleração dos 
pés de galinha e compartimento da máquina do leme 
obtidos experimentalmente.

Os pontos selecionados da estrutura do casco para avaliação 
da resposta dinâmica foram no convés principal nas regiões 

Domínio do catamarã

Domínio do fluido

1º modo - 9,9 Hz

3º modo - 26,71 Hz

2º modo - 18,69 Hz

4º modo - 36,62 Hz
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Figura 4. Comparação dos resultados obtidos pelos modelos numérico (águas profundas) e experimental.
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próximas à popa, às cavernas 15 (seção mestra) e 25 (proa). 
Todos esses pontos são localizados ao longo da linha de centro 
da embarcação. A Figura 6 mostra os espectros de respostas 
da estrutura do casco nos pontos selecionados.

Observando a Figura 6, nota-se que o catamarã possui 
deslocamentos da estrutura do casco signi$cativos, princi-
palmente na popa. Esses deslocamentos estão na faixa de 
1,50 a 3,97 mm. Comparando com o anexo B da norma 
ISO 6954 (ISSO, 2000), o catamarã satisfaz aos critérios de 
ergonomia e conforto à tripulação para as áreas de acomo-
dação ( meia-nau e popa).

6. CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES

Aplicada a metodologia de análise numérica de hidroe-
lasticidade utilizando a teoria de ondas acústicas e medições 
experimentais, conclui-se que o modelo numérico é adequado 
e exequível para a análise dinâmica da embarcação, sobretudo 
no que diz respeito à veri$cação dos requisitos exigidos pela 
norma ISO 6954. Diante dos resultados obtidos, o catamarã 
analisado satisfaz aos requisitos exigidos pela norma citada 
quanto às áreas de acomodação. 

Figura 6. Espectros de resposta da estrutura do catamarã.
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Adicionalmente, ressalta-se que os navios hospitalares 
requerem o estrito cumprimento das normas de conforto à 
tripulação e pacientes, devendo-se levar em consideração a 
profundidade de navegação na elaboração de seus projetos e 
sua análise dinâmica.

Com isso, o benefício apresentado pelo modelo proposto 
consiste no prévio conhecimento dos aspectos vibracionais 

do navio/embarcação no sentido de orientar soluções miti-
gadoras para o problema de vibração excessiva. Além disso, 
a utilização da teoria acústica para análise de hidroelastici-
dade e interação 9uido-estrutura permite, também, o desen-
volvimento de futuros trabalhos voltados para a predição de 
propagação de ruídos, assinatura acústica e mapeamento de 
ruído ambiente.
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NANOTECNOLOGIA

CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 
E TÉRMICA DE NANOTERMITES 

MULTICAMADAS DE AL/NIO SINTETIZADAS 
POR MAGNETRON SPUTTERING
Microstructural and thermal characterization of Al / 

NiO multi-layered nanotermenes synthesized by magnetron sputtering

Tadeu Henrique dos Santos1, Braulio Soares Archanjo2, Renata Antoun Simão3
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Resumo: O uso da nanotecnologia no desenvolvimento de mate-
riais energéticos com performances diferenciadas é um objeto de 
estudo da Nanoenergética. Tais materiais possuem grande impor-
tância estratégica, e vários desenvolvimentos obtidos têm caráter 
evidentemente sigiloso. Muitas dessas pesquisas, porém, abran-
gem também o campo civil, como as tecnologias para junção de 
materiais ou desenvolvimento de sistemas microeletromecânicos 
(microelectromechanical systems — MEMS), que constituem um 
novo campo de pesquisa chamado nanoenergetics on a chip (NOC). 
Neste trabalho, nanotermites multicamadas de Al/NiO foram sin-
tetizadas pela técnica magnetron sputtering, com diferentes espes-
suras das camadas individuais, correspondendo a diferentes razões 
estequiométricas. Foram sintetizados $lmes estequiométricos (E), 
$lmes com maior quantidade de metal redutor (R) e $lmes com 
maior quantidade de oxidante (O). A reação ocorreu cerca de 
260ºC abaixo da temperatura observada na reação convencional 
das termites, com signi$cativa liberação de calor.
Palavras-chave: Nanoenergética. Filmes $nos. Nanotermites.

Abstract: 8e use of nanotechnology in the development of 
energetic materials with di�erentiated performances is an 
object of study of Nanoenergetics. Such materials have great 
strategic importance, and several developments are con$den-
tial. However, many studies also cover the civilian $eld, such 
as materials for joining technologies or the development of 
microelectromechanical systems (MEMS), in a new research $eld 
called Nanoenergetics On a Chip (NOC). In this work, mul-
tilayer Al/NiO nanothermites were synthesized by the mag-
netron sputtering technique, with di�erent thicknesses of the 
individual layers, corresponding to di�erent stoichiometric 
ratios. Stoichiometric $lms (E), $lms with higher amount of 
reducing metal (R) and $lms with higher amount of oxidant 
(O) were synthesized. 8e reaction occurred at about 260°C 
below the temperature observed in the conventional thermite 
reaction, with signi$cant heat release.
Keywords: Nanoenergetics. 8in $lms. Nanothermites.
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1. INTRODUÇÃO

O campo de estudos dos nanomateriais energéticos é cha-
mado Nanoenergética e, de maneira simpli$cada, consiste na 
síntese e no estudo das propriedades dos materiais energé-
ticos, incluindo os propelentes, os explosivos e os pirotécni-
cos, fazendo uso de misturas nanoestruturadas dos mesmos 
(YANG; XU; ZHANG, 2012).

As misturas energéticas de compostos nanoparticula-
dos, isto é, com tamanho de partícula entre 1 e 100 nanô-
metros, possuem propriedades diferenciadas em relação aos 
materiais micrométricos em termos de performance, sen-
sibilidade, estabilidade, taxa de liberação de energia e pro-
priedades mecânicas. Isso ocorre porque as nanopartícu-
las apresentam grande área super$cial em comparação aos 
materiais microparticulados, devido ao aumento da razão 
superfície/volume, gerando um incremento na energia de 
superfície. Essas propriedades resultam em maiores taxas 
de propagação e reatividade dessas misturas, tornando-as 
escolhas atrativas para materiais energéticos com proprie-
dades avançadas, como aditivos para novos tipos de prope-
lentes e pirotécnicos (MIZIOLEK, 2002).

Esses novos materiais energéticos, chamados nanotermi-
tes ou metastable intermolecular composites (MIC), encontram 
usos como componentes dos modernos sistemas de armas, 
seja como carga explosiva, seja como propelente de fogue-
tes e mísseis. Eles também têm sido objeto de pesquisa no 
uso para a desativação de armas biológicas (MULAMBA; 
HUNT; PANTOYA, 2013; CLARK; PANTOYA, 2010), 
micropropulsão (ROSSI et al., 2002), junção de materiais 
(BLOBAUM; REISS, 2003), fontes de calor em baterias 
térmicas (ADAMS, 2015) e transporte molecular para célu-
las (KORAMPALLY et al., 2012).

Assim como as termites, as nanotermites são forma-
das pela mistura de um metal e um óxido. Os metais mais 
usados na síntese das nanotermites são o alumínio e o 
magnésio. Entre os óxidos utilizados, há grande varie-
dade, mas as composições mais conhecidas empregam 
MoO3, WO3, Bi2O3, CuO, Fe2O3 e I2O5 (ROGACHEV; 
MUKASYAN, 2010).

De maneira a obter um valor único que possa descrever a 
composição de uma nanotermite, de$ne-se um número ø ($), 
chamado razão de equivalência de Granier (GRANIER; 
PANTOYA, 2004) ou, simplesmente, razão estequiométrica 

de dada composição, conforme a Equação 1 (ROGACHEV; 
MUKASYAN, 2010):

m m

m m
ø

( / )

( / )

c ox

exp

c ox
est

=  (1)

Em que:
(mc/mox)

exp = razão mássica entre o combustível (Al) e o oxi-
dante (NiO) utilizados nos experimentos; 
(mc/mox)

est = razão mássica estequiométrica, de acordo com 
a Equação 2:

2Al + 3NiO → Al2O3 + 3Ni (2)

No caso de termites feitas na forma de $lmes $nos, a razão 
de equivalência não é dada em termos de massas, e sim de 
volumes, que estão relacionados às espessuras das camadas 
que constituem o $lme.

A síntese das nanotermites ocorre pelo processo de 
deposição física de vapor (physical vapor deposition — PVD), 
que utiliza o fenômeno do sputtering, o qual consiste na ejeção 
não direcional de átomos ou moléculas da superfície de um 
alvo sólido pela transferência de momento, a partir da coli-
são de íons gasosos incidentes. Esse alvo pode ser utilizado 
tanto como o catodo de um sistema de sputtering por cor-
rente contínua (direct current — DC) quanto como parte de 
um sistema de corrente alternada em radiofrequência (radio 

frequency — RF). Ao chegarem ao catodo, os íons arrancam 
alguns átomos do alvo, liberando também alguns elétrons 
secundários, que, juntamente com os elétrons secundários 
provenientes da ionização do gás, ajudam a manter a des-
carga luminescente. As partículas neutras do alvo (átomos) 
atingirão o substrato e nele se $xarão, formando o $lme $no. 
A expressão magnetron sputtering denota o uso de um campo 
magnético, o que intensi$ca o sputtering (OHRING, 1992). 
O processo é ilustrado na Figura 1.

2. METODOLOGIA

Foram feitos $lmes com diferentes espessuras, corres-
pondendo a diferentes composições e valores de razão este-
quiométrica (ø): $lmes de composição estequiométrica (ø=1), 
simbolizados pela letra E; $lmes do tipo fuel rich, com maior 
quantidade de material metálico redutor (ø=5/3), simbolizados 
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pela letra R; e $lmes do tipo fuel poor, com maior quantidade 
de óxido (ø=5/9), simbolizados pela letra O. Para cada $lme 
está especi$cado o tempo necessário à deposição de cada 
camada, conforme o detalhamento na Tabela 1.

O sistema de deposição utilizado neste trabalho é com-
posto de dois canhões de magnetron sputtering de 3,0” (MAK 
Source, US Inc.), uma fonte DC (MDX 1K, Advanced 
Energy), uma fonte RF (RFX 600A, Advanced Energy), 
um casador de impedância para o sistema RF (ATX-600, 
Advanced Energy), um controlador de 9uxo mássico de 
gás (central 247C, com controlador 1159B calibrado para 
argônio, ambos MKS), uma bomba mecânica rotatória 
de dois estágios (E2M-18, Edwards), uma bomba difu-
sora (160MM Di�stak, Edwards) e um sensor de pressão 

Pfei�er Vacuum Single Gauge. Os alvos utilizados, com 
diâmetro de 3”, foram:
• óxido de níquel (NiO) 99,9%, da Kurt J. Lesker Company;
• alumínio puro.

 Com exceção dos tempos de deposição de cada camada, 
todos os parâmetros de deposição foram mantidos constan-
tes, conforme mostrado na Tabela 2.

Nas deposições, foram utilizados os seguintes substratos:
• wafers de silício (100) com tamanho 2 × 1 cm;
• lâminas de vidro (3 × 3 cm) recobertas com poliestireno (PS). 

O recobrimento com PS é necessário para que os $lmes 
depositados sobre essa película sejam retirados posteriormente, 

Figura 1. (A) Esquema de uma câmara de magnetron sputtering; (B) mecanismo de sputtering.

Substratos

Magnetos
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Linhas do campo
magnético

Alvo (catodo)
Câmara de vácuo

N
S

N
S

S
N

Bomba de vácuoEntrada de gás

Resfriamento por água

Íon incidenteGás

Átomo
ejetadoÁtomo

ejetado

Átomos da
superfície

A B

Composição Al (nm)
Tempo 

camada Al
NiO (nm)

Tempo 
camada NiO

ø
Número de 
bicamadas

Tipo
Espessura 
total (nm)

E 30 8m46s 50 43m51s 1 6 Esteq. 480

R 40 11m42s 40 35m05s 5/3 6 Fuel rich 480

O 20 5m51s 60 52m38s 5/9 6 Fuel poor 480

Tabela 1. Composições dos filmes estequiométricos, fuel rich e fuel poor.

E: filme estequiométrico; R: filme fuel rich; O: filme fuel poor.

Pressão de base 
(mbar)

Pressão de 
deposição 

(mbar)

Fluxo de 
argônio (cm3/

min)

Potência no 
alvo de Al (W)

Potência no alvo 
de NiO (W)

Velocidade de 
rotação dos 

substratos (RPM)

<1,0 × 10-5 5,0 × 10-3 60 100 100 20

Tabela 2. Parâmetros da deposição.

RPM: rotações por minuto.
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por tratamento com acetona, para a etapa de análise térmica. 
A película de PS foi feita por spin coating de uma solução a 
2% de PS em tolueno. O equipamento utilizado para fazer 
os filmes de PS em vidro foi o Spin-Coater KW-4A, da 
Chemat®, e a programação utilizada foi de 15 segundos a 
500 rpm, seguidos por 30 segundos a 2.000 rpm.

Antes de iniciar a calorimetria exploratória diferencial 
(di$erential scanning calorimetry — DSC) das amostras, foi 
feita a linha de base com o equipamento sob o 9uxo de N2 
(20 mL/min), com razão de aquecimento de 10°C/min e 
sem cadinhos. Dessa forma, a linha de base $ca estabelecida 
de acordo com as condições da análise. Em geral, a linha de 
base mostrou-se bastante estável e não sofreu alterações ao 
longo das medidas. Os grá$cos de DSC obtidos foram então 
normalizados com a linha de base obtida. O equipamento 
utilizado foi o DSC-60, da Shimadzu.

As análises de microscopia foram realizadas com um 
microscópio eletrônico de transmissão modelo S/TEM Titan 
G2 80-200, de propriedade do Núcleo de Microscopia do 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Engenharia/Universidade Federal do Rio de Janeiro.

3. RESULTADOS

3.1. MICROSCOPIA DE TRANSMISSÃO
A microscopia de transmissão foi feita sobre a amostra de 

$lme E e revela um $lme multicamadas, no qual percebe-se 
uma camada difusa entre as camadas de Al e NiO, conforme 
mostrado na Figura 2.

Essa camada difusa pode estar relacionada com a zona de 

interdifusão e parece ser de natureza amorfa, provavelmente 
composta de alumina, como será observado posteriormente. 
A hipótese principal para a sua formação é a difusão de átomos 

de oxigênio da camada de NiO, vindo a formar uma pequena 
camada de alumina entre as camadas principais. É possível 
observar ainda que a camada de NiO possui grãos colunares. 
Esse tipo de crescimento colunar vem do fato de que a tem-
peratura de deposição é baixa quando comparada à tempe-
ratura de fusão do NiO (1.955ºC) (THORNTON, 1986).

Ainda em relação à Figura 2, foram marcados três pon-
tos para uma análise de espectroscopia por energia dispersiva 
(energy dispersive spectroscopy — EDS): 
• ponto 1: sobre a camada de óxido de níquel;
• ponto 2: na região de interface;
• ponto 3: sobre a camada de alumínio.

Assim, obtiveram-se as intensidades para cada ponto, de 
acordo com a Tabela 3.

No ponto 1, que corresponde à camada de NiO, as maio-
res intensidades são para as linhas do Ni e do O. Já o ponto 3, 
da camada de alumínio, possui maior intensidade para o Al. 
Para o ponto 2, que está próximo à interface, as intensidades 
são maiores, com destaque para o Ni e o O. Especialmente para 
o elemento O, a maior concentração de oxigênio pode indicar 
uma migração e o correspondente aumento da concentração 

Ponto Tipo
Intensidade (cps/eV)

Al (Kα) Ni (Kα) Ni (Lα) O (Kα)

1 NiO 0,55 0,87 1,30 0,95

2 Interface 1,00 1,20 1,90 1,25

3 Al 0,95 0,45 0,45 0,65

Tabela 3. Valores aproximados das intensidades (cps/eV) para os elementos Al, Ni e O.

Figura 2. Fotomicrografia de transmissão mostrando 

as camadas do filme estequiométrico e a camada de 

interdifusão (aumento: 600K).

50 nm 20 nm

Camada de interdifusão

27 nm

Al NiO

5 nm

47 nm
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de NiO na interface. Bahrami et al. (2014) sintetizou $lmes 
multicamadas de CuO/Al e veri$cou o mesmo aumento de 
oxigênio na interface. Segundo os autores, esse aumento é 
importante para a reação de liberação de energia do $lme, 
pois a reação termítica é iniciada na interface.

3.1.1. Difração de elétrons de área 

selecionada (selected area ditraction)

A difração de elétrons de área selecionada (SAD) resulta 
em uma $gura de difração composta de anéis, cujos raios 
estão relacionados às distâncias interplanares (d) do material 
policristalino. Para as medidas das d atômicas, foi utilizado o 
software ImageJ versão 1.50i. A partir daí, foi feita a compara-
ção com as d atômicas das $chas ou padrões de referência das 
bases de dados da composição da área analisada. O diâmetro 
do anel foi calculado e, a partir daí, chegou-se ao valor de d, 
o qual está relacionado aos valores de 2θ. A Figura 3 mostra 
a região do $lme analisada.

Os valores obtidos por SAD estão descritos na Tabela 4.
Os valores obtidos de 2θ relacionam-se aos planos 

correspondentes ao NiO, conforme correlação obtida do 
Crystallography Open Database (http://www.crystallography.
net/cod/). Não foram identi$cados planos pertencentes ao 
alumínio ou à alumina.

3.1.2. Mapeamento por espectroscopia 

por energia dispersiva

Foi feito o mapeamento por EDS para quatro ele-
mentos: Al, Ni, Si e O, conforme mostrado na Figura 4. 
Como esperado, o alumínio e o níquel aparecem em suas 

respectivas camadas, com bastante intensidade. O silí-
cio aparece em pequena quantidade e bastante disperso 
por todo o $lme; a presença desse elemento era esperada, 
já que é o substrato do $lme. O último elemento, o oxigê-
nio, encontra-se disperso por todas as camadas; um dado 
interessante é que, à medida que as camadas do $lme se 
afastam do substrato, o oxigênio diminui gradualmente 
em quantidade, $cando mais restrito às camadas do NiO. 
É possível que o aumento da temperatura do substrato 
durante o ciclo de deposição tenha causado maior difusão 
de oxigênio à camada de alumínio, resultando no aumento 
do sinal do oxigênio na amostra.

d (Å) Planos 2θ

2,420 (111) 37,10

2,070 (200) 43,66

1,480 (220) 62,66

1,283 (311) 73,74

1,191 (222) 80,52

0,9462 (331) 108,9

Tabela 4. Distâncias interplanares obtidas por difração 

de elétrons de área selecionada.

Figura 3. Difração de elétrons de área selecionada 

de amostra de filme estequiométrico: (A) área do 

filme em que foi feita a difração de elétrons de área 

selecionada; (B) figura de difração. 

50 nm 5.00 1/nm

A B

Figura 4. Mapa de espectroscopia por energia 

dispersiva para os elementos Al, Ni, Si e O no filme 

estequiométrico 2.
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3.2 ANÁLISE TÉRMICA 
Para realizar a análise térmica, os $lmes depositados sobre 

as placas de vidro com PS foram retirados com solvente 
(acetona). A aparência $nal é de cristais coloridos, conforme 
mostrado na Figura 5.

No grá$co da Figura 6, observa-se que as temperatu-
ras de onset são menores que 400ºC, o que, por sua vez, está 
bem abaixo da temperatura de fusão do alumínio, de cerca de 
660ºC. Isso indica uma reação baseada em um mecanismo 
de difusão sólido-sólido. A maior energia de superfície entre 
as nanoestruturas de NiO e Al aumenta a sua reatividade, 
reduzindo, consequentemente, a temperatura de ignição 
(ZHANG et al., 2009).

A principal diferença entre as composições pode ser expli-
cada em termos de, pelo menos, dois fatores:
• espessura individual das camadas de alumínio;
• estequiometria $nal do $lme. 

Segundo Bahrami et al. (2014), o calor de reação, em taxa 
de aquecimento constante, diminui com o aumento da espes-
sura de Al, porque apenas a região próxima à interface reage 
a temperaturas abaixo da temperatura de fusão do alumínio, 
ou seja, por mecanismo de difusão sólido-sólido. Isso ocorre 
em razão do pequeno tempo necessário para o Al e o O via-
jarem por meio de suas respectivas camadas, pela interface. 
As espessuras propostas de alumínio para cada tipo de $lme 
são apresentadas na Tabela 5.

Vemos que o $lme R possui camada de alumínio mais 
espessa, levando a menor produção de calor. Além disso, 
é  necessário considerar a estequiometria dos $lmes. Os $l-
mes estequiométricos geralmente produzem calores de rea-
ção maiores, porque possuem melhor balanço entre combus-
tível (Al) e oxidante (NiO). Qualquer excesso, de reagentes 
ou produtos, provocará a diminuição da exotermicidade da 
reação, com consequente redução na temperatura adiabática, 
por meio da redução do calor liberado por unidade de massa 
(PACHECO, 2007). 

4. CONCLUSÕES

Neste trabalho, nanotermites de Al/NiO com diferentes 
estequiometrias foram sintetizadas com sucesso, por magnetron 

sputtering, sob a forma de $lmes $nos em substratos de silício 
e de vidro recobertos com PS. Sua caracterização, utilizando 
microscopia de transmissão, mostrou que foram obtidos $lmes 
com camadas bem de$nidas de Al/NiO. O óxido de níquel 
teve crescimento cristalino colunar, e os respectivos planos 
cristalinos foram visualizados por SAD. No EDS pontual, 
a maior concentração de oxigênio na interface é importante 
para a reação termítica do $lme. Isso está relacionado à baixa 
temperatura de ignição, indicando uma reação por mecanismo 
de difusão sólido-sólido, com considerável quantidade de 

Figura 5. Filmes reativos multicamadas de Al/NiO: (A) 

filme estequiométrico; (B) filme fuel rich; (C) filme 

fuel poor.

Figura 6. Calorimetria exploratória diferencial dos 

filmes reativos multicamadas.
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Tabela 5. Espessura da camada de Al para cada tipo 
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filme fuel poor.
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calor liberado por unidade de massa (em torno de 1,4 kJ/g). 
Para aplicações que requerem maiores densidades de ener-
gia, como a fabricação de sistemas microeletromecânicos 

(microelectromechanical systems — MEMS), a estrutura mais 
e$ciente é a que possui estequiometria próxima à da reação 
de combustão ($lmes do tipo E).
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NUCLEAR

A ATIVIDADE DE LICENCIAMENTO NO 
SUBMARINO COM PROPULSÃO NUCLEAR: 

UMA ANÁLISE COMPARATIVA
Licence of nuclear powered submarine: one comparative analysis
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Resumo: Novas tecnologias impulsionam mudanças na área das 
Políticas Públicas. Nesse sentido, o submarino com propulsão 
nuclear ensejará mudanças em diversas esferas do país; sendo o seu 
licenciamento um dos propulsionadores desse desenvolvimento. 
Assim, analisar-se-á formas de preencher uma “Lacuna Legal” na 
legislação de licenciamento nuclear brasileiro por meio de uma 
análise comparativa cujos objetos de comparação serão as legisla-
ções de licenciamento da França e da Inglaterra.
Palavras-chave: Submarino com Propulsão Nuclear. 
Licenciamento. Desenvolvimento.

Abstract: New technologies make changes at the Public Policy 
area. In this sense, the submarine with nuclear propulsion will 
bring about changes in several spheres of nation; being its 
licensing one of the propellers of this development. 8us, it will 
be analyzed ways to $ll a “Legal Gap” in the Brazilian nuclear 
licensing legislation through a comparative analysis whose 
objects of comparison will be the licensing laws of France 
and England.
Keywords: Submarine with Nuclear Propulsion. Licensing. 
Development.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho se volta à análise das políticas 
públicas direcionadas ao setor nuclear brasileiro, especi$-
camente no que tange ao ordenamento jurídico e à legis-
lação. No escopo de segurança nuclear, coloca-se o foco 
no “licenciamento nuclear” do submarino de propulsão 
nuclear. Nesse sentido, avulta a importância da compreen-
são da política de licenciamento nuclear de instalações 
nucleares e, em paralelo, das demandas de licenciamento 
do reator para propulsão naval.

Atualmente, as orientações políticas de alto nível para 
o setor de defesa emanam de diretrizes dispostas de docu-
mentos condicionantes como a Política Nacional de Defesa 

(PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END). Acolhendo 
o previsto nos documentos, a Marinha do Brasil (MB) tem 
rea$rmado seu papel de contribuir para o desenvolvimento 
do setor nuclear brasileiro por meio de esforços para a cons-
trução de um submarino com propulsão nuclear. 

Assim, o objetivo principal do presente trabalho foi 
contribuir para elucidar uma das demandas de segu-
rança do Programa de Desenvolvimento de Submarinos 
(PROSUB) relativa ao submarino com propulsão nuclear 
(SN-BR), particularmente no que tange ao licenciamento 
nuclear. Para tal, busca-se identificar, tanto do ponto 
de vista jurídico quanto conceitual, quais são os óbices 
ao licenciamento do SN-BR mediante a legislação em 
vigor no país.
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Licenciamento
ambiental (IBAMA)

Licenciamento
nuclear (CNEN)

Figura 1. Licenciamento nuclear como parte do 

licenciamento ambiental.

IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis; CNEN: 

Comissão Nacional de Energia Nuclear.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A pesquisa preliminar que motivou este trabalho iden-
ti$cou uma renúncia normativa na norma de licenciamento, 
que será explorada e analisada comparativamente à legisla-
ção de outros países que detêm tal tecnologia, com o obje-
tivo de propor alternativas que possam suprir a lacuna nor-
mativa brasileira.

3. OBJETIVOS

• Analisar a base conceitual e normativa brasileira referente 
à legislação nuclear;

• Identi$car os entraves ao licenciamento do submarino 
com propulsão nuclear;

• Analisar estrutura e natureza de ordenamento jurídico para 
licenciamento nos países pesquisados (França e Inglaterra).

4. METODOLOGIA

Optou-se por um estudo comparativo entre dois países que 
detêm tal tecnologia. Na busca de alternativas na experiência 
internacional, optou-se por países que detêm submarino com 
propulsão nuclear com legislações que pudessem servir de 
base para comparação com o ordenamento jurídico brasileiro.

A França, país signatário do acordo do Programa de 
Submarinos junto ao Brasil, e o Reino Unido, nação de língua 
inglesa e com importante histórico na área nuclear, foram os 
selecionados para o estudo comparativo.

Para atender ao desa$o de lidar com tema de contínua 
transformação, foi estabelecido o ano de 2016 como limite 
do recorte temporal para o exame de documentos.

5. DESENVOLVIMENTO

O denominado processo de licenciamento das instalações 
nucleares é, na verdade, composto de duas etapas, sendo a pri-
meira delas o processo de licenciamento ambiental realizado 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) — obrigatório para ativi-
dades que tenham impacto ambiental — e a ele atrelado o 

licenciamento da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN) (o nuclear), sendo os impactos avaliados pelo Estudo 
de Impacto Ambiental-Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA-RIMA) (Figura 1). O art. 4º da Resolução nº 237/97 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 
disciplina a esse respeito:

Art. 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA, órgão executor do [Sistema Nacional do 

Meio Ambiente] SISNAMA, o licenciamento ambien-

tal, a que se refere o art. 10 da Lei nº 6.938/81, 

de empreendimentos e atividades com signi5cativo 

impacto ambiental.

IV – destinados a pesquisar, lavrar, produzir, bene5-

ciar, transportar, armazenar e dispor material radioa-

tivo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia 

nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, 

mediante parecer da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear – CNEN (CONAMA, 1997, grifo nosso).

Como a segurança nuclear é competência da CNEN e 
as unidades nucleares existentes tiveram seu funcionamento 
autorizado por essa Comissão, considerar que o submarino 
com propulsão nuclear faria parte do escopo de licenciamento 
desse órgão não é incauto. Entretanto, o vínculo entre os dois 
processos de licenciamento impede a submissão do SN-BR 
à legislação de licenciamento vigente.
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Embora se submetam a normas ambientais, meios navais 
são excluídos de licenciamento ambiental. Tal posição é assegu-
rada pelo artigo 7º, inciso XIV, alínea f, da Lei Complementar 
nº 140 de 2011:

Art. 7º  São ações administrativas da União: 

[...] XIV - promover o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades:

[...] f ) de caráter militar, excetuando-se do licen-

ciamento ambiental, nos termos de ato do Poder 

Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego 

das Forças Armadas, conforme disposto na Lei 

Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999 

(BRASIL, 2011).

Desse modo, um dos motivos para a inaplicabilidade da 
norma CONAMA anteriormente citada ao submarino com 
propulsão nuclear advém de sua natureza militar.

Por outro lado, mesmo que não houvesse tal exclusão 
para meios navais, outro impeditivo seria encontrado para o 
licenciamento do SN-BR pela legislação previamente exis-
tente. Ao analisarmos a Norma de Licenciamento CNEN 
NE-1.04, percebe-se a exclusão de meios de transporte para 
propulsão, não contemplados:

A área de5nida como objeto de licenciamento con-

forme deverá ser o reator nuclear, salvo o utilizado 

como fonte de energia em meio de transporte, tanto 

para propulsão como para outros &ns; como também 

o local de armazenamento de materiais nucleares, 

exceto aquele ocasionalmente usado durante seu 

transporte (CNEN, 1984, grifo nosso).

Embora aparentemente o licenciamento nuclear componha 
o escopo de trabalho da CNEN, e aparentemente esse seja o 
órgão mais indicado para licenciar o SN-BR, em entrevistas 
com membros da área nuclear, notou-se que há dúvidas susci-
tadas pelas características singulares do submarino. São pontos 
que suscitam vulnerabilidade: a mobilidade do navio, a necessi-
dade de distinção entre órgão licenciador e o ente $scalizador 
(crítica comum à CNEN é o fato de atuar tanto como órgão 
autorizativo, executor quanto $scalizador ) e a natureza mili-
tar do submarino. Somando-se tais questões à exclusão textual 

veri$cada na norma da CNEN, emergem dúvidas quanto à 
indicação daquela Comissão para licenciar o SN-BR.

6. DA REGULAÇÃO 
NUCLEAR FRANCESA

6.1. DA NOMENCLATURA FRANCESA
A utilização dos radionuclídeos, sejam eles naturais ou 

arti$ciais, está regida pelos dispositivos do Código de Saúde 
Pública, que constitui o Regime Geral legislativo. 

Dessa maneira, para categorizar as instalações em que se 
utilizam radionuclídeos, três grandes categorias foram esta-
belecidas: as instalações nucleares de base (INB — installa-

tions nucléaires de base); as instalações classi$cadas para a pro-
teção do meio ambiente (ICPE — installations classes pour la 

protection de l ’environnement) e as instalações e as atividades 
nucleares de interesse para a defesa (IANID — installations 

et activités nucléaires intéressant la défense).
A legislação francesa atende de maneira diferente a cada 

uma dessas diferentes classi$cações, ou seja, há legislação 
especí$ca para as diferentes categorias de instalações que 
utilizam radionuclídeos.

Em 13 de junho de 2006, uma nova lei denominada de 
Transparência e Segurança Nacional (TSN — Transparence et 
Securité Nacional) dispôs sobre essa matéria. A Lei nº 686/2006, 
que versa sobre a transparência e a segurança nuclear, chamou 
esse órgão de Agência de Segurança Nuclear (Agence de Sûrete 

Nucléaire), estabelecida como uma autoridade administrativa 
independente, em outras palavras, não mais subordinada a 
qualquer ministério (FRANÇA, 2006). 

Em relação ao escopo de segurança da instalação nuclear, 
a lei o expande por considerar, também, que equipamentos 
e instalações necessários a seu funcionamento e localizados 
em seu perímetro devem ser considerados como parte da ins-
talação nuclear e, assim, sujeitos às mesmas regras. Dispõe 
também que o operador é o responsável por sua segurança. 
Assim, pode-se concluir que cabe à Força Armada a segu-
rança da instalação nuclear francesa.

Dessa maneira, pode-se considerar atual a independên-
cia da Autoridade de Segurança Nuclear (ASN — Autorité 
de Sûreté Nucléaire). 
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Para tratar especi$camente das instalações que interessam 
à defesa, é preciso fazer referência a outro documento relevante 
para a política nuclear francesa: o Código de Defesa francês 
(Code de La Defence) (FRANÇA, 2019). A mais recente ver-
são desse documento data de 26 de junho de 2013. Em seu 
artigo R.* 1333-37, são de$nidas as unidades nucleares que 
serão classi$cadas como IANID: as instalações nucleares de 
base secretas (INBS); os sistemas nucleares militares; os sítios 
e as instalações de experimentos nucleares de interesse para 
defesa; os antigos sítios de experimentos nucleares do Pací$co; 
os transportes de materiais físseis ou radioativos ligados às 
atividades de armamento nuclear e de propulsão nuclear naval.

Em tempo, deve-se ressaltar que, no entendimento fran-
cês, os equipamentos e as instalações necessários à explora-
ção de uma instalação nuclear de interesse para a defesa e 
situados em seu perímetro são considerados parte dessa ins-
talação. Cabe ao Código de Defesa francês a organização da 
matéria nuclear em âmbito de defesa. De acordo com esse 
documento, a autoridade competente para a garantia da segu-
rança das IANID é a Autoridade de Segurança Nuclear de 
Defesa (ASND).

Da indicação conjunta do Ministro da Defesa e do Ministro 
Encarregado da Indústria franceses, surge o Delegado de 

Segurança Nuclear (DSND), $gura responsável pela segurança 
e pela radioproteção das atividades e das instalações de inte-
resse da defesa. O delegado deve estudar e propor a política 
de segurança nuclear aplicável às instalações e às atividades 
nucleares da defesa. O DSND e a equipe que o auxilia a atin-
gir as prerrogativas de sua função formam a ASN. A seguir, 
o esquema que demonstra tal subordinação (Figura 2).

Esse cargo o torna responsável por estudar e propor ao 
Ministro da Defesa e ao Ministro Encarregado da Indústria 
as questões da segurança nuclear e proteção contra as radia-
ções, aplicáveis a instalações nucleares e atividades que inte-
ressem à defesa.

7. DO LICENCIAMENTO 
NUCLEAR NO REINO UNIDO

A autoridade responsável por licenciar uma planta nuclear é 
o Nuclear Instalation (NII). No Reino Unido, o licenciamento 
de instalações nucleares cabe ao Escritório para Regulamentação 
Nuclear (O*ce for Nuclear Regulation — ONR), órgão civil da 
estrutura da Autoridade de Saúde e Segurança (Health and 

Safety Executive — HSE), subordinado à Comissão de Saúde 

Código de Defesa

Há nomeação de um Delegado de Segurança Nuclear (DSND) em ação conjunta
do Ministro da Defesa e do Ministro Encarregado da Indústria franceses.  

Ministro da Indústria Ministro da Defesa

Militar

ASND

 (Délegué à Sûreté Nucléaire
et à la Radioprotection pour
les activités et Installations
interessant a la Defénse) 

ASN

O DSND é eleito para um mandato de 5 anos renovável 

Civil

DSND

Figura 2. Indicação do Delegado de Segurança Nuclear francês. 

Fonte: elaborado pela autora com coautoria de Linhares (2015). 
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e Segurança (Health and Safety Commission). Comissão esta 
ligada ao Secretário de Estado para o Trabalho e Pensões 
(Secretary of State for Work and Pensions) e tem como foco 
a segurança e saúde do trabalho.

Em matéria de licenciamento nuclear, as legislações de licen-
ciamento mais signi$cativas são o Ato “Instalações Nucleares” 
(Act. 1965 e 1969) e o Ato de Saúde e Segurança no Trabalho 
(Act. 1974), já que a segurança de um sítio nuclear, na com-
preensão inglesa, engloba a segurança dos seus funcionários. 
Em recente documento, +e Health and Safety and Nuclear 

(Fees) Regulations 2016, o governo do Reino Unido rea$rma 
os conceitos de segurança, instalação nuclear, bem como a 
relevância dos documentos citados.

Para garantir a segurança das instalações nucleares do 
Reino Unido, o ONR trabalha em um sistema de controle, 
com base em um robusto processo de licenciamento. Já a lei 
utilizada para licenciar as instalações nucleares é a Nuclear 

Installation Act 1965 (NIA 65), que institui o ONR como ins-
tituição com poder de exigir as licenças que julgar necessárias 
para cada instalação. Há, no entanto, um caso cuja instalação 
nuclear não é regulamentada pela NIA 65:

Ato de Instalação Nuclear (1965 e 1969)

1 - Restrição de certas instalações nucleares para 

licenciar locais:

Sem prejuízo das atribuições de qualquer outro 

ato, ninguém pode usar qualquer sítio para insta-

lação ou operação de qualquer reator nuclear (ou 

qualquer outro reator de propulsão com o objetivo 

de transportar no lago na água ou no ar) (REINO 

UNIDO, 1969).

Com isso, embora seja um órgão direcionado ao licencia-
mento nuclear pela NIA 65, não cabe ao ONR o licencia-
mento de reatores para qualquer propulsão. Dessa maneira, 
portanto, exclui-se do escopo desse órgão o licenciamento de 
submarinos nuclear tal qual ocorre no Brasil.

Por outro lado, atua a Secretaria de Estado para o traba-
lho e pensões visando à segurança do pessoal que atuará no 
sítio nuclear. Especi$camente, a Lei de Segurança e Saúde 
do Trabalho de 1974 também legisla em matéria de licen-
ciamento nuclear.

Cabe ao Ministro da Defesa (Ministre of Defense — 
MoD) introduzir normas e mecanismos de gestão que 

produzam resultados que sejam, tanto quanto razoavel-
mente pelo menos, tão bons quanto os exigidos pela legis-
lação. Mediante a lacuna legislativa aberta por meio das 
duas leis citadas, o MoD estabeleceu seu próprio Regulador 
Independente em Segurança Nuclear, o Regulador de 
Segurança Nuclear da Defesa (DNSR). A Secretaria 
de Estado para a Política da Defesa inglesa exige que, em 
caso de exceções, o MoD atue. 

Os aspectos da regulação do programa nuclear de defesa 
MoD’s encontram-se no acordo formal estabelecido entre 
MoD-ONR, denominado de Acordo Geral (MoD-ONR 

General Agreement — GA). Tal acordo disciplina a situação 
legal de relação entre as organizações no desenvolvimento de 
suas atividades e dentro das responsabilidades da regulação 
do DNP. Adicionalmente, conforme concedido no General 
Agreement (GA), ONR desenvolve a Letter of Understanding 
(LoU) junto com o DNSR.

Como o órgão de licenciamento é civil, esse não se res-
ponsabiliza inteiramente pelo licenciamento de reatores 
empregados na propulsão naval. O órgão da Defesa obser-
vará as normas e os regulamentos do órgão civil relativos 
àqueles itens pertinentes à limitação de doses, rejeitos 
radioativos, planos de emergência e outros aspectos dos 
quais a Defesa não tem isenção legal. Observa-se clara-
mente que a isenção legal da Defesa é restrita ao licencia-
mento do reator naval.

8. RESULTADOS

A pesquisa buscou contribuições para o tema nos orde-
namentos jurídicos de França e Reino Unido, a $m de 
obter um panorama geral do processo de licenciamento de 
reatores de propulsão naval nos dois casos. Embora esses 
países sejam nuclearmente armados (nuclear states), pos-
tura diferente da brasileira (non-nuclear state, de acordo 
com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares), 
o foco foi direcionado apenas às questões que tangem ao 
funcionamento do reator de propulsão e geração de ener-
gia dos meios navais.

Em relação ao caso brasileiro, calcou-se no procedimento 
utilizado para o licenciamento dos sítios nucleares existen-
tes, uma vez que o país ainda não possui reator utilizado para 
propulsão, seja naval ou não. 
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Observa-se que, tanto na França (ASND) quanto no 
Reino Unido (ONR + DNSR), o licenciamento de rea-
tores para propulsão tem estreita relação com pelo menos 
um órgão civil — Ministério da Indústria e Ministério 
do Trabalho, no caso do Reino Unido; e Ministério da 
Defesa, no caso francês. No Brasil, até a conclusão desta 
pesquisa, os órgãos que tratam de licenciamento (IBAMA 
e CNEN) não se vinculavam formalmente a entidades 
militares para esse $m.

Uma explicação para a diferença entre o Brasil e a França 
é o processo de aquisição de produtos de defesa (S(N)) em 
ambos os países. No Brasil, a autoridade do projeto será a 
Força Armada (Marinha do Brasil), enquanto na França 
é a indústria que constrói. Com isso, justi$ca-se a ligação 
entre o licenciamento e o Ministério da Indústria francês. 
Outro detalhe que cabe assinalar é que, no Brasil, a auto-
ridade do projeto é estatal, enquanto, na França, é uma 
entidade privada.

Outro ponto a ser observado é que há entidades indepen-
dentes que legislam sobre o assunto. No caso francês, trata-
-se da Delegué à Sûreté Nucleaire et à la Radioprotection pour 

les Activités et Installations Interessant la Défence (DSND), 
e no Reino Unido, há o Defence Nuclear Safety Regulator 
(DNSR), subordinado a Defence Safety and Environment 

Authority (DSEA), que é um órgão regulatório indepen-
dente, ligado ao Secretary of Defence.

9. CONCLUSÃO 

O campo da segurança nuclear é amplo e complexo, 
dando margem a discussões que tendem a ocupar espa-
ços maiores que um relatório. Com base no conhecimento 
previamente gerado sobre o tema, tanto no Brasil como na 
França e no Reino Unido, puderam-se discutir as regras 
de licenciamento nuclear que podem servir de orientação 
para o caso do SN-BR.

A legislação brasileira é orientada para a “instalação 
nuclear”. Embora haja divergência em relação à de$ni-
ção desse termo, a Convenção de Segurança Nuclear-94, 
importante documento para o setor nuclear, considera 
“instalação nuclear” como usina civil, não sendo, portanto, 
aplicável a um meio naval. 

O primeiro motivo é a natureza do processo de licencia-
mento no Brasil. Em análise da legislação de licenciamento 
brasileira, notou-se que processo identi$cado pela lei é o licen-
ciamento ambiental realizado pelo IBAMA, o qual tem como 
uma de suas etapas a autorização da CNEN, neste trabalho 
denominado “licenciamento nuclear”. Dessa maneira, não foi 
encontrada lei que reconheça o termo “licenciamento nuclear”.

Como no caso de meios navais de defesa há uma exce-
ção legislativa quanto à inexigibilidade de licenciamento 
ambiental, o licenciamento nuclear, estaria, por conseguinte, 
excluído. Cabe relevar, todavia, que, nos demais meios da MB, 
a eliminação da necessidade de licenciamento não os exime 
de licenciamento no âmbito nuclear, pois não são compostos 
de qualquer sítio nuclear. Com isso, temos que o dilema é 
oriundo da discussão de normas de segurança do SN-BR.

Cabe, aqui, um paralelo com a lei francesa que, em sua 
legislação ambiental, também exclui textualmente as uni-
dades nucleares. Com isso, de$ne que as normas nucleares 
necessitam de tratamento diferenciado da legislação apli-
cada às demais áreas ambientais. Outro ponto aprendido 
com a França que parece proveitoso para o Brasil é a sepa-
ração entre instalações nucleares de base (civis e $xas) e 
instalações de interesse de defesa — propõe-se que, nesse 
vértice, sejam incluídas tanto as $xas (reatores de pesquisa 
etc.) como as móveis (até o momento, apenas o SN-BR).

Destarte, pode-se observar que a legislação do Reino 
Unido, tal qual a brasileira, reconhece que meios de trans-
porte com reatores para propulsão não devem ser licencia-
dos de acordo com regras de instalações nucleares, por isso 
faz a separação das unidades nucleares. Com isso, a dúvida 
quanto à existência de instalação nuclear no SN-BR não 
o exime da necessidade de licenciamento, tendo em vista 
a segurança do funcionamento do meio. 

Conclui-se, entretanto, para licenciamento, cogitar 
uma legislação paralela para licenciamento do SN-BR e 
não alterações na legislação vigente, já que são pautadas 
na existência de instalação nuclear. 

A inexistência de legislação, no entanto, apontou o que 
pode ser considerado um outro hiato no panorama jurí-
dico brasileiro: a inexistência de um regulador indepen-
dente para todas as unidades nucleares, tanto $xas como 
móveis. Convém, para tal, a existência de uma Agência 
focada na segurança nuclear.
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise qua-
litativa de risco de uma instalação de apoio em terra de um subma-
rino de propulsão nuclear, durante a operação de remoção e trans-
ferência do rejeito líquido radioativo produzido pelo Submarino 
Brasileiro de Propulsão Nuclear (SN-BR) para o CR-EBN ao longo 
de sua vida operacional. Foi usada a técnica Análise Preliminar de 
Perigos com o objetivo de postular os cenários acidentais e calcular 
os seus respectivos riscos às duas formas distintas de realizar a refe-
rida operação, a $m de compará-las quanto ao risco. 
Palavras-chave: Análise de segurança. Análise preliminar de 
perigos. Cenários acidentais. Matriz de risco. 

Abstract: This work aims to conduct a qualitative risk analy-
sis in shore-based support installation for nuclear powe-
red submarine during the operation of removal and trans-
fer of  radioactive liquid waste produced by the SN-BR 
to the CR-EBN throughout operational life. To do so, the 
Preliminary Hazard Analysis technique was used to postulate 
the accidental scenarios and calculate their respective risks for 
two different ways of operation in order to compare them to 
the risk.
Keywords: Safety analysis. Preliminary hazard analysis. Accidental 
scenarios. Risk matrix.

1. INTRODUÇÃO

Brasil e França $rmaram, em 2008, um acordo para via-
bilizar a produção do primeiro Submarino Brasileiro de 
Propulsão Nuclear (SN-BR), o Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos (PROSUB). Além da concepção do SN-BR, 
há ainda o complexo sistema de apoio em terra ao subma-
rino, em construção na cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro. 
Esse complexo sistema de apoio em terra aos submarinos 
deve contemplar a realização de uma análise de segurança 

(TALARICO, 2015), pois apoiará, quando necessário, o 
SN-BR quando estiver atracado ou docado, além de tam-
bém ter um complexo radiológico (Complexo Radiológico 
do Estaleiro e Base Naval de Itaguaí — CR-EBN), que terá 
o objetivo de tratar e armazenar materiais radiológicos pro-
venientes do SN-BR.

A análise de segurança das instalações de apoio em terra 
para o SN-BR seria um estudo complementar à análise de 
segurança do próprio submarino (GUIMARÃES, 1999). 
Portanto, a postulação e a classi$cação de cenários de operação 
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para o conjunto formado pelo SN-BR e pelas instalações de 
apoio em terra poderão auxiliar a compreensão do problema 
da segurança nuclear.

2. OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise 
qualitativa de risco de uma instalação de apoio em terra 
de um submarino de propulsão nuclear, haja vista que ele 
tem um reator nuclear que receberá apoio de instalações 
em terra para diversas operações com materiais radioativos. 
O estudo foi realizado para uma operação especí$ca que 
será a remoção e transferência de rejeitos líquidos produ-
zidos pelo SN-BR de duas formas distintas de execução 
e compará-las qualitativamente quanto ao risco em uma 
matriz de risco, usando a técnica de identi$cação de perigo 
denominada Análise Preliminar de Perigos (APP).

Os resultados poderão servir de base para futuras análises 
de segurança, referentes às atividades operacionais realizadas 
em instalações de apoio em terra para o SN-BR, como troca 
de combustível, movimentos de cargas e armamentos para o 
submarino, entre outras. 

3. DESCRIÇÃO DO 
TRABALHO REALIZADO

Para este trabalho, foi usada a técnica APP para postulação 
dos cenários acidentais, pois se trata de uma técnica estruturada 
para identi$car os perigos potenciais decorrentes da instalação de 
novas unidades/novos sistemas ou da operação de unidades/sis-
temas existentes que usam materiais perigosos,  enquadrando-se 
bem ao projeto em construção do CR-EBN (SILVA et al., 2011). 
Um exemplo de planilha da APP é mostrado no Quadro 1.

Para o preenchimento da planilha, determinaram-se as fre-
quências dos cenários acidentais postulados e estimaram-se as 
severidades para cada um deles. O Quadro 2 apresenta a clas-
si$cação dos cenários identi$cados de acordo com a categoria 
de sua frequência de ocorrência e o Quadro 3, a classi$cação 
dos cenários identi$cados de acordo com a categoria de seve-
ridade (MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA., 2005).

A classi$cação das categorias de severidade para cada 
cenário acidental postulado foi arbitrada pela estimativa de 
quantidade de rejeito líquido radioativo vazado durante sua 
remoção e transferência para a Unidade de Tratamento de 
Rejeito Líquido no CR-EBN, seguindo o critério mostrado 
no Quadro 4 (ALVES et al., 2013).

Quadro 1. Planilha de análise preliminar de perigos a ser usada no estudo.

Análise Preliminar de Perigos 

Sistema: Módulo: Data: Pág.:

Perigo Causa(s)
Modo(s) de 

detecção
Efeito(s)

Categoria de 

frequência

Categoria de 

severidade

Categoria

de risco
Recomendações

Nº do

cenário

Quadro 2. Classificação das categorias de frequência para a análise preliminar de perigos.

Classificação Detalhamento Frequência (a-1) Descrição

A Ocasional f > 10-2
Espera-se que ocorra ao menos uma vez durante a vida útil da 

instalação

B Provável 10-4 ≤ f ≤ 10-2
Espera-se que ocorra até uma vez 

durante a vida útil da instalação

C Pouco provável 10-5 ≤ f ≤ 10-4 Pouco provável que ocorra durante a vida útil da instalação

D
Praticamente 

improvável
10-7 ≤ f ≤ 10-5

Extremamente improvável de ocorrer 

durante a vida útil da instalação

E Improvável f < 10-7 Não deve ocorrer durante a vida útil da instalação

Fonte: MRS Estudos Ambientais LTDA. (2005).
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Com as informações obtidas das categorias frequência 
de ocorrência e de severidade é possível quali$car os riscos 
para cada um dos cenários de acidentes postulados, utili-
zando uma matriz de risco, conforme mostrado na Tabela 1, 

na qual sua classi$cação pode ser identi$cada como as cate-
gorias de risco “insigni$cante”, “marginal”, “moderado”, “crí-
tico” e “catastró$co” (MRS ESTUDOS AMBIENTAIS 
LTDA., 2005).

Quadro 3. Classificação das categorias de severidade para a análise preliminar de perigos.

Classificação Detalhamento Descrição

I Catastrófica

Danos irreparáveis aos equipamentos, à propriedade e/ou ao meio ambiente, 

levando à parada desordenada da unidade e/ou sistema (reparação lenta 

ou impossível); e provoca mortes ou lesões graves em várias pessoas (em 

funcionários e/ou em pessoas extramuros).

II Crítica

Danos severos aos equipamentos, à propriedade e/ou meio ambiente, levando 

à parada ordenada da unidade e/ou sistema; lesões de gravidade moderada em 

funcionários, em terceiros e/ou pessoas extramuros (probabilidade remota de 

morte de funcionários e/ou terceiros); e exige ações corretivas imediatas para 

evitar seu desdobramento em catástrofe.

III
Marginal/

moderada

Danos leves aos equipamentos, à propriedade e/ou ao meio ambiente (os danos 

são controláveis e/ou de baixo custo de reparo); lesões leves em funcionários, 

terceiros e/ou em pessoas extramuros.

IV
Baixa ou 

insignificante

Sem danos ou danos insignificantes aos equipamentos, à propriedade e/ou ao 

meio ambiente; não ocorrem lesões/mortes de funcionários, de terceiros (não 

funcionários) e/ou de pessoas extramuros (indústrias e comunidade); o máximo 

que pode ocorrer são casos de primeiros socorros ou tratamento médico menor.

Fonte: MRS Estudos Ambientais LTDA. (2005).

Quadro 4. Classificação das categorias de severidade para a estimativa de quantidade de material radioativo vazado.

Tipos de Cenários Severidade

Cenários com pequeno vazamento (até 10%) do inventário total Baixa

Cenários com grande vazamento, sem vazamento de todo o conteúdo (até 50% do inventário total) Moderada

Cenários com grande vazamento com mais de 50% de vazamento do inventário total Crítica

Cenários com grande vazamento, com vazamento de todo o inventário Catastrófica

Fonte: Alves et al. (2013).

Tabela 1. Matriz de Risco usada para classificar cenários de acidentais. 

Severidade

Baixa Moderada Crítica Catastrófica

 F
re

q
u

ê
n

c
ia

Ocasional Insignificante Moderado Crítico Catastrófico

Provável

Pouco provável Marginal

Praticamente improvável

Improvável

Fonte: MRS Estudos Ambientais LTDA. (2005).
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As operações realizadas em atendimento ao SN-BR com-
preenderão todas as atividades durante o seu ciclo de vida 
útil que ocorrerão quando ele estiver presente no CR-EBN. 
Para efeitos deste trabalho, consideraram-se os possíveis 
cenários acidentais a ocorrer durante a operação de remoção 
e transferência de rejeitos líquidos do tanque de drenos do 
circuito primário do reator e do tanque de alívio do pressuriza-
dor do SN-BR. Para a veri$cação das condições de segurança 
nuclear por ocasião da realização da operação, foram veri$ca-
dos os possíveis estados do reator nuclear (desligado a quente, 
em prontidão a quente e desligado a frio) (MAIA, 2015).

Essa operação ocorrerá normalmente para esgotamento 
do tanque de drenos do sistema de descarga de refrigerante 
do circuito primário e do tanque de alívio do pressurizador, 
que produzirá um volume de rejeito radioativo pela expansão 
do inventário do circuito primário do reator (MAIA, 2015).

Para calcular a frequência de operação da atividade de remo-
ção e transferência de rejeito líquido do SN-BR, foi necessário 
estimar a sua vida operacional. No caso do SN-BR, foi con-
siderada uma vida operacional de 30 anos (GUIMARÃES, 
1999). Além disso, foi considerada a proposta de uma possível 
rotina de manutenções para um submarino ao longo de sua vida 
operacional, mostrada no Quadro 5 (BIRKLER et al., 1994).

A operação de remoção e transferência de rejeito líquido 
ocorrerá normalmente para esgotamento do tanque de drenos 
do sistema de descarga de refrigerante do circuito primário e 
do tanque de alívio do pressurizador. O líquido desse tanque 
deverá ser removido para o cais e transportado, pelo veículo 

de transporte (VT), para a unidade de tratamento de rejeito 
líquido no CR-EBN. Levando em consideração a duração de 
cada missão do SN-BR no mar de 90 dias, o cais e o dique 
deverão estar preparados para receber até 5 m3 (estimativa) de 
rejeito líquido, considerando a potência térmica do reator do 
SN-BR como sendo da ordem de 50 MWt e o inventário de 
produtos radioativos proporcional a um reator nuclear de uma 
usina nucleoelétrica, como a central de Angra II, como sendo de 
um fator da ordem de 70 vezes menor (GUIMARÃES, 1999).

O cálculo da frequência de um cenário acidental (Fc) 
envolveu o emprego da frequência de algum evento (Fop) 
que não seja uma falha e as probabilidades a ela associadas 
(Pf), sendo expressa por meio da Equação 1:

F
c
 = F

op
.p

f 
(1) 

Para o cálculo das frequências de cenários com falhas de 
equipamentos (vazamento de válvulas, 9anges, gaxetas e jun-
tas), utilizou-se a Equação 2 (LEWIS, 1996): 

p
f
 = 1 – e-(λ1+λ2)t (2)

Em que: 
λ1 e λ2 = as taxas de falha referentes aos vazamentos dos equi-
pamentos envolvidos na operação.

Para calcular as frequências de erros humanos, foi usada a 
técnica TESEO (técnica empírica para a estimação de proba-
bilidades de erro de operadores), que permite estimar a proba-
bilidade de um erro humano pelo produto de fatores relaciona-
dos com o tipo de atividade (BELLO; COLOMBARI, 1980).

Foi então estabelecido o nível de risco, utilizando a matriz 
da Tabela 1, indicando a frequência e a severidade dos eventos 
indesejáveis, conforme indicado nos Quadros 2 e 3.

4. RESULTADOS OBTIDOS

A Fop (Equação 1) foi calculada com base na quantidade 
de vezes que o SN-BR estará no cais realizando a operação de 
remoção e transferência de rejeitos líquidos ao longo de sua 
vida operacional, o que se dará nos Períodos de Manutenção 
de Rotina (PMRs), indicado no Quadro 5. Portanto, foi con-
siderada que a operação em lide seja realizada, no cais, em 

Quadro 5. Número de períodos de manutenção do 

Submarino Brasileiro de Propulsão Nuclear.

Período de Manutenção
Quantidade ao 

longo da vida útil

Período de Manutenção de 

Rotina (PMR)
35

Período de Docagem 

de Rotina (PDR)
4

Período de Docagem de Rotina 

com Troca de Combustível
4

Período de Manutenção 

Geral (PMG)
3

Período de Docagem Final (PDF) 1

Fonte: Amaral (2016).
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todos os PMR, ou seja, 35 vezes ao longo de 30 anos de vida 
operacional do submarino e que dure, em média 2 horas por 
vez (LEWIS, 1996). Portanto, a frequência da operação será 
dada por 1,17 vezes/ano × 2 horas/vez, o que, reduzindo às 
mesmas unidades, dá origem à Equação 3:

Fop = 2,67E-04/ano (3)

Essa frequência operacional foi usada para todos os cená-
rios acidentais postulados.

Como exemplo, para calcular a probabilidade de falha 
(Pf) para um cenário que contemplou falhas nos diversos 
equipamentos envolvidos na operação remoção de rejeito 
líquido, usou-se a Equação 2. Considerando-se que durante 
a operação serão utilizadas 4 válvulas, 10 9anges, 10 gaxe-
tas e uma mangueira, a taxa de falha total será o somatório 
das taxas de cada uma delas multiplicada pelas respectivas 
quantidades. Os dados das taxas de falha foram extraídos de 
Mannan (2005). Daí, chega-se ao valor de Pf = 6,63E-05. 
Aplicando a Equação 1 calcula-se a frequência para o cená-
rio Fc com pequeno vazamento por falha de equipamentos 
no trecho de enchimento do veículo de remoção do rejeito 
líquido (VRRL), considerando um fator de líquido radioa-
tivo que forma uma poça como 0,792, que representa a fra-
ção de líquido não evaporado, da seguinte maneira, conforme 
Equação 4 (ALVES et al. 2013): 

Fc = 2,67E-04/ano × 6,63E-05 × 0,792 = 1,40E-08/ano (4) 

Como exemplo para o cálculo da frequência de cenários 
que envolvem falha humana, como a queda de ferramentas 
pesadas que possam dani$car os equipamentos utilizados na 

remoção de rejeito líquido durante manutenções e obras civis 
no cais, considerou-se, no emprego da técnica TESEO, que: 
a atividade de manutenção seja simples e de rotina (K1 = 
0,001), a atividade dure 20 segundos (K2 = 0,5), se quem 
estiver executando a tarefa está mal treinado ou tem pouco 
conhecimento (K3 = 3), se a situação for normal (K4 = 1) e 
se o Microclima e a interface com a planta forem discretos 
(K5 = 3). Logo, pode-se chegar a uma probabilidade de erro 
humano (Ph) pela Equação 5 (AMARAL, 2016):

Ph = (0,001) × (0,5) × (3) × (1) × (3) = 4,5E-03 (5)

Portanto, pode-se calcular a frequência do cenário pela 
Equação 6:

Fc = Fop x Ph = 2,67E-04 x 4,5E-03 = 1,20E-6/ano (6)

Foram postulados 26 cenários acidentais para a operação 
de remoção e transferência de rejeito líquido por mangueira 
9exível (cenários M), entre os quais 15% foram classi$ca-
dos, quanto ao risco, como “marginais” e 85%, como “insig-
ni$cantes”. Já para a remoção por ampolas, postularam-se 
17 cenários acidentais (cenários A), nos quais apenas 5,9% 
foram classi$cados como de risco “marginal” e 94,1%, como 
“insigni$cantes”, como mostra a matriz de risco da Tabela 2, 
na qual M(X) signi$ca que o cenário postulado foi pela forma 
de remoção por mangueira e A(X) que o cenário foi pela 
remoção de rejeito líquido por ampola de sucção a vácuo, 
sendo X a quantidade de cenários postulados, ou seja, M(4) 
representa quatro cenários postulados na APP por remoção 
do rejeito líquido por mangueira 9exível classi$cados quanto 
ao risco como “marginais” (AMARAL, 2016).

Tabela 2. Matriz de risco para a operação de remoção e transferência de rejeito líquido por mangueira flexível m(x) 

e por ampolas a vácuo A(X).

Severidade

Baixa Moderada Crítica Catastrófica

 F
re

q
u

ê
n

c
ia

Ocasional  

Provável

Pouco provável M(1) e A(2)

Praticamente improvável M(4) e A(4) M(4) e A(1)

Improvável M(9) e A(3) M(5) e A(4) M(3) e A(3)
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Quadro 6. Descrição de cenários acidentais na operação de remoção e transferência de rejeito líquido por 

mangueira flexível com classificação de risco marginal e severidade crítica.

Cenário Descrição

M-15
Grande vazamento por falha de equipamentos como válvulas, flanges, juntas, gaxetas e mangueira, no 

trecho de enchimento do VRRL com a bomba de alimentação ligada

M-17

Grande vazamento por queda de objeto sobre a mangueira flexível, causando corte do tipo guilhotina com 

a bomba de alimentação ligada e formando poça radioativa formando poça radioativa sobre a superfície 

asfáltica do cais, podendo atingir a rede de drenagem e expondo o pessoal envolvido na operação à radiação

M-18
Grande vazamento por queda de objeto sobre a mangueira, causando corte do tipo guilhotina com a 

bomba de alimentação ligada formando nuvem radioativa de fração do líquido vazado

M-21

Grande vazamento por rompimento ou corte da mangueira por fragmentos oriundos de explosão 

da tubulação de ar-comprimido de alta pressão do cais com a bomba ligada formando poça 

radioativa sobre a superfície asfáltica do cais, podendo atingir a rede de drenagem expondo o 

pessoal envolvido na operação à radiação

M-24
Grande vazamento causado por incêndio seguido de explosão no veículo de transporte causado pelo 

vazamento de combustível que provoca a ruptura de uma linha de drenagem do VRRL

M-25
Incêndio seguido de explosão no VT causado pelo vazamento de combustível provoca a ruptura de 

uma linha de drenagem do VRRL formando nuvem radioativa de fração do rejeito líquido vazado

M-26

Incêndio seguido de explosão no VT causado pelo vazamento de combustível provoca a ruptura 

de uma linha de drenagem do VRRL com Liberação de material radioativo direto do veículo de 

transferência formando uma nuvem

VRRL: veículo de remoção de rejeito líquido; VT: veículo de transporte.

4.1. CENÁRIOS ACIDENTAIS 
POSTULADOS PARA REMOÇÃO POR 

MANGUEIRA FLEXÍVEL
Dos 26 cenários postulados de vazamento de rejeito 

líquido durante a remoção ou transferência para o CR-EBN 
pelo VT, cabe destacar os quatro que tiveram classi$cação de 
risco marginal e os três em que, apesar de serem classi$cados 
como “insigni$cante”, a categoria de severidade foi “crítica”, 
conforme descrição no Quadro 6.

Para tais cenários, o Quadro 7 mostra um resumo dos resul-
tados da APP para as categorias de frequência, severidade e 
de risco, além das recomendações para evitá-los ou mitigá-los.

Como exemplo de cálculos para as categorias de frequência, a 
postulação do cenário M-18 envolveu a probabilidade de queda 
de ferramentas pesadas que pudessem dani$car os equipamentos 
utilizados na remoção de rejeito líquido, já demonstrada pela 
Equação 4, na qual a Ph = 4,5E-03 é a probabilidade de falha 
humana associada ao evento. Para o cálculo da frequência desse 
cenário, foi levada em conta a parcela de evaporação da poça 
formada pelo vazamento de rejeito radioativo (ALVES et al., 
2013), considerado, para cálculo de cenário similar, um fator 

de fração de líquido evaporado como 0,208, segundo modelo 
apresentado por Crowl e Louvar (2002). Logo, a frequência do 
cenário foi calculada usando a Equação 1 e os resultados das 
Equações 3 e 4 acrescida do fator mencionado (Equação 7):

FM-18 = 2,67E-04 × 4,5E-03 × 0,208 = 2,5E-07/ano (7)

Portanto, o cenário foi classi$cado como “praticamente 
improvável” quanto à categoria de frequência e, como se trata 
de um cenário de vazamento de grande quantidade de rejeito 
líquido, foi classi$cado quanto à severidade como “moderado” 
e, consequentemente, classi$cado na matriz de risco como um 
“cenário acidental marginal”. A postulação dos outros cená-
rios encontra-se disponível em (AMARAL, 2016).

4.2. CENÁRIOS ACIDENTAIS 
POSTULADOS PARA REMOÇÃO  

POR AMPOLAS A VÁCUO
De forma similar, para os 17 cenários postulados de vaza-

mento de rejeito líquido durante a remoção e transferência 
para o CR-EBN por ampolas de sucção a vácuo, cabe destacar 
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Quadro 7. Resultado da análise preliminar de perigos para os cenários descritos na Quadro 6.

Cenário
Categoria  

de frequência
Categoria de 
severidade

Categoria 
de risco

M-15 1,40E-08/ano — Praticamente improvável Moderada Marginal

M-17 1,20E-6/ano — Praticamente improvável Moderada Marginal

M-18 2,5E-07/ano — Praticamente improvável Moderada Marginal

M-21 Praticamente improvável (estimada por falta de dados) Moderada Marginal

M-24 1,69E-10/ano — Improvável Crítica Insignificante

M-25 3,52E-11/ano — Improvável Crítica Insignificante

M-26 2,04E-10/ano — Improvável Crítica Insignificante

o cenário que obteve classi$cação de risco “marginal” e os três 
que, apesar de serem classi$cados como “insigni$cantes”, a 
categoria de severidade foi crítica, conforme o Quadro 8.

Para tais cenários, o Quadro 9 mostra um resumo dos resul-
tados da APP para as categorias de frequência, severidade e 
de risco, além das recomendações para evitá-los ou mitigá-los.

Como exemplo de cálculo para as categorias de fre-
quência, a postulação do cenário A-16 requer a frequên-
cia de ocorrência de incêndios a céu aberto por ano e o 
seu tempo de duração. Essa frequência foi obtida por uma 
abordagem bayesiana (BOX; TIAO, 1973; SIU; KELLY, 
1998) para se fazer uma estimativa da frequência anual 

Quadro 8. Descrição de cenários acidentais na operação de remoção e transferência de rejeito líquido por ampola 

de sucção a vácuo com classificação de risco marginal e severidade crítica.

Cenário Descrição

A-10
Grande vazamento por queda de objeto sobre uma ampola no cais, causando corte do tipo guilhotina 

com formação de poça na superfície do cais expondo o pessoal envolvido na operação à radiação

A-13
Grande vazamento causado por incêndio no VT carregado que 

teve combustível derramado queimando as ampolas

A-15

Grande vazamento causado por incêndio seguido de explosão no VT causado pelo vazamento 

de combustível que provoca a ruptura das ampolas carregadas com formação de poça sobre a 

superfície asfáltica do cais, podendo atingir a rede de drenagem do cais e expondo o pessoal 

envolvido na operação à radiação

A-16

Grande vazamento causado por incêndio seguido de explosão no VT causado pelo vazamento de 

combustível que provoca a ruptura das ampolas carregadas com formação de nuvem radioativa de 

fração do rejeito líquido vazado

VT: veículo de transporte.

Cenário Categoria de frequência Categoria de severidade Categoria de risco

A-10 1,20E-6/ano — Praticamente improvável Moderada Marginal

A-13 1,69E-10/ano — Improvável Crítica Insignificante

A-15 1,69E-10/ano — Improvável Crítica Insignificante

A-16 1,06E-11/ano — Improvável Crítica Insignificante

Quadro 9. Resumo da análise preliminar de perigos para cenários acidentais da Quadro 8. 
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de incêndios (λi), usando uma distribuição não infor-
mativa, chamada de distribuição de Jaynes (Equação 8) 
(SIU; KELLY, 1998):

f(λi) =
λi√ 
⎯1  (8)

Em que: 
λ1 = a frequência desejada. 

Para determinar esse parâmetro, usou-se a média da dis-
tribuição de Poisson (SOONG, 2004) a posteriori, que é dada 
por (Equação 9):

λi = ∫ λf (λ ∨ r, t)d λ=
t

r+1/2  (9) 

Em que: 
r = o número de ocorrências em um período de tempo t. 

A frequência λi foi calculada admitindo-se uma ocorrên-
cia (r = 1) para um período de 30 anos (vida útil do SN-BR). 
Usando a Equação 9, chega-se ao valor de λi = 5,0 × 10-2/ano, 
ou seja, um incêndio a cada 20 anos. Portanto, o cálculo da 
probabilidade (Pi) de ocorrência de um incêndio de 20 minu-
tos de duração no VT enquanto ele trafega no trecho do 
cais até o CR-EBN, para a transferência do rejeito líquido, 
foi calculada aplicando a Equação 2, dada pela Equação 10:

P
i
 = 1 – exp – (5 ×10-02/ano × 20/60h 

× 1ano/8760h) = 1,9E – 07 (10)

Da Equação 1, chega-se à frequência do cenário A-16, 
em que Pf = Pi, acrescentando o fator de evaporação da poça 
radioativa no valor de 0,208 (MELLO, 2009) (Equação 11): 

FA-16 = 2,67E-04 × 1,90E-07 × 0,208 = 1,06E-11/ano (11)

Portanto, o cenário foi classi$cado como “improvável” 
quanto à categoria de frequência e, como se trata de um cená-
rio de vazamento de grande quantidade de rejeito líquido, foi 
classi$cado quanto à severidade como “crítica” e classi$cado 
quanto ao risco como um “cenário acidental insigni$cante”. 

4. CONCLUSÕES

Foi realizada uma comparação qualitativa entre duas 
formas distintas para execução da operação de remoção e 
transferência de rejeito líquido do SN-BR no CR-EBN. 
Os resultados obtidos pela APP, valendo-se das descri-
ções e diretrizes abordadas, demonstram que elas podem 
servir de parâmetros para a realização de uma Análise 
de Segurança para outras operações que ocorrerão nas 
instalações de apoio em terra para o SN-BR. Vale lem-
brar que é necessário que as frequências de ocorrência 
de alguns cenários postulados precisam ser mais bem 
calculadas, em virtude de que, neste estudo, não se pôde 
conseguir informações precisas, por se tratar de um 
assunto reservado e com disponibilidade restrita na lite-
ratura. Apesar dessas incertezas sobre o cálculo das fre-
quências dos cenários acidentais, pôde-se perceber que 
os resultados das matrizes ficaram próximos dos resul-
tados para o mesmo tipo de operação de transferência 
de rejeito líquido das unidades de Angra 1 para Angra 
2 (ALVES et al., 2013).

Pôde-se também analisar, em termos percentuais, as 
categorias de frequência, em que para a operação de remo-
ção e transferência de rejeito líquido bombeado por man-
gueira 9exível, 65,4% dos cenários postulados foram clas-
si$cados como “improvável”, 30,7% como “praticamente 
improvável” e apenas 3,9% como “pouco provável”. Já para 
a mesma operação usando as ampolas de sucção a vácuo, 
obteve-se 58,8% dos cenários postulados como “imprová-
vel”, 29,4% como “praticamente improvável” e 11,8% como 
“pouco provável”. Esses dados podem apontar para cená-
rios que merecerão maior atenção para realização de estu-
dos quantitativos posteriores. 

Por $m, recomenda-se que os cenários acidentais postu-
lados classi$cados quanto ao risco como “marginais” neste 
estudo sejam fruto de uma Análise Probabilística de Segurança, 
bem como os classi$cados quanto à severidade como “críti-
cos”, a partir do instante em que se obtenham informações 
mais apuradas sobre as frequências de ocorrência das ope-
rações descritas. 
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Resumo: Este trabalho apresentou a construção de um auxílio, com 
baixo custo computacional, voltado para apoio à decisão quanto à 
localização de artefatos submarinos. Seu desenvolvimento decorre 
de um subproblema de posicionamento de sonoboias na guerra A/S. 
No  entanto, sua utilização pode ser adaptada para outras ativida-
des de posicionamento, tal como guerra de minas. Sua formulação é 
baseada em programação linear inteira, e é construída de modo que 
possa ser utilizada de maneira simples, por operador familiarizado com 
Microsoft Excel, não prescindindo de formação matemática especí$ca.
Palavras-chave: Cobertura de conjuntos. Posicionamento. 
Progamação inteira.

Abstract: This paper presented the construction of a low 
computational cost aid decision facing location underwater 
artifacts. Despite its development stems from a subproblem 
of sonobuoys positioning in the AS warfare, its use may be 
adapted for other positioning activities such as mine warfare. 
Its formulation is based on integer linear programming, and it 
is constructed so it can be used by an operator without specific 
mathematical formation, being necessary only be familiar with 
Microsoft Excel.
Keywords: Set covering. Positioning. Integer programming.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho foi apresentar um auxílio com-
putacional, chamado cobertura de detecção (COBDET), para 
um problema clássico da guerra naval: a proteção da entrada 
e da saída de porto contra submarinos. São usadas sonoboias 
para a detecção submarina e, como seu custo é elevado, pro-
curou-se aqui a minimização de sua quantidade. Esse auxílio 
foi construído em Microsoft Excel utilizando o suplemento 
solver, de modo a facilitar sua utilização e não exigir recursos 
computacionais robustos. Essa preocupação quanto ao uso 
de auxílio à decisão simples e de baixo custo computacional, 

baseado em software existente e amplamente conhecido, está 
presente também em Scherer (2009). 

Intenciona-se, dessa forma, que seja uma ferramenta de 
fácil utilização, não obstante tratar de problema complexo, o 
qual, por apoiar-se em matemática discreta, tem a caracterís-
tica de explosão combinatória de soluções. Igualmente, tam-
bém se reconhece que sua construção dessa forma tem apli-
cabilidade limitada que, no entanto, também pode servir a 
outros problemas relacionados, inclusive com a disposição 
de minas, por exemplo. 

De maneira sucinta, a pergunta de pesquisa pode ser 
descrita da seguinte maneira: Como pode ser posicionado 
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o número mínimo de sonoboias de modo a cobrir uma área 
limitada, obedecendo a restrições geográ$cas aproximadas?

2. METODOLOGIA

A motivação para uma abordagem cientí$ca no tocante 
à guerra antissubmarino (A/S) contempla aspectos qualita-
tivos e quantitativos. No campo qualitativo, podem ser con-
siderados como exemplos: a preocupação com a utilização 
conjunta de ramos diversos das Forças Armadas (FFAA) em 
coordenação para a guerra A/S, exempli$cada em Brunson 
(1989), e especi$camente quanto ao uso de P3 na guerra 
A/S, em Hallowell (1994). O interesse no tratamento quan-
titativo para o estudo de aspectos relacionados à guerra A/S 
pode ser mencionado em Hayes (1942), Koopman (1946) e 
Kinland e Kotchka (1967). 

Quanto ao auxílio à decisão, podem-se mencionar Leal 
et al. (1978) e Mann (2004); Bakos (1995) utiliza-se de simu-
lação para análise de táticas de aproximação e ataque, enquanto 
no campo de otimização, vemos exemplos em Timmerman 
(1994), Son (2007), 8omas (2008) e Scherer (2009).

O problema descrito no objetivo é um problema de oti-
mização, pois visa à minimização de determinado recurso, e a 
formulação de problemas de otimização envolve os seguintes 
elementos: variável de decisão, função objetivo e restrições 
(CAMPONOGARA, 2006).

O problema de cobertura de conjuntos pode ser des-
crito genericamente como um problema de programa-
ção linear inteira, isto é, no qual a função objetivo e as 
restrições são lineares, e fazem uso de variáveis discretas 
(CAMPONOGARA, 2006). Assumindo-se um grafo G = 
(V, E), em que V e E são, respectivamente, o seu conjunto 
de vértices e o seu conjunto de arestas. O problema é iden-
ti$car o subconjunto mínimo de vértices S de V de forma 
a garantir que todos os vértices em V/S sejam adjacentes a 
pelo menos um vértice de S (CAMPONOGARA, 2006; 
FARAHANI et al., 2012).

3. RESULTADOS 

O programa destina-se a produzir uma sugestão ótima, isto 
é, utilizando o menor número de posições, para distribuição 

de sensores de detecção de modo a cobrir uma área limitada 
de dimensões reduzidas. A motivação inicial é o caso do pro-
blema de proteção à entrada e à saída de porto. Dada a carac-
terística $xa da área, consideramos a distribuição do conjunto 
mínimo de pontos a serem obrigatoriamente esclarecidos, tal 
como se fossem antenas independentes $xas. 

Consideremos uma grade retangular a ser aplicada como um 
template sobre a área de entrada ou saída de porto. Essa grade 
retangular é subdividida em quadrículas, cuja escala é variável, 
mas com número $xo de linhas (7) e de colunas (14), repre-
sentada na Figura 1.

O modelo contempla os seguintes elementos:
• Variável de decisão Xij: variável binária associada a cada 

quadrícula da linha i e da coluna j do reticulado. Ela assume 
valor 1 se uma sonoboia for posicionada nela; do contrá-
rio, assume valor 0;

• Variável de cobertura individual Yijz: variável binária asso-
ciada a cada quadrícula da linha i e da coluna j do reticu-
lado em referência à variável de decisão Xrs, em que z = 
14*(r-1) + s. A variável assume valor 1 se estiver dentro 
do alcance de detecção da sonoboia posicionada na posi-
ção (r, s); do contrário, assume valor 0;

• Variável de cobertura agregada Yij: variável inteira não 
negativa associada a cada quadrícula da linha i e da coluna 
j do reticulado. Ela corresponde ao somatório de todas as 
variáveis Yijz no índice z;

• Função objetivo: minimizar o somatório de todas as variá-
veis de decisão;

• Restrição de cobertura: o decisor pode especi$car as célu-
las do reticulado que não precisam ser ensoni$cadas. Para 
uma célula (i, j) desse tipo, temos de Yij ≥ 0; do contrário, 
Yij > 0.

• Posicionamento: há células do reticulado que não permitem 
a colocação de sonoboia. Esse pode ser o caso, por exem-
plo, de um alto-fundo ou de uma pequena ilha. Se uma 

Figura 1. Grade de posicionamento.
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célula (i, j) se enquadra nessa situação, então necessaria-
mente Xij = 0.

Dessa forma, torna-se possível particularizar a formula-
ção para área geográ$ca especí$ca, alterando-se as restrições 
de cobertura do problema, identi$cando as quadrículas que 
não necessitam ser cobertas, ou nas quais não é possível o 
posicionamento do artefato. 

Apresenta-se a utilização do auxílio desenvolvido, o qual 
consiste em arquivo.xls com duas planilhas: Core e Interface. 

A planilha Core não deve ser utilizada pelo usuário, mas 
é necessária para o cálculo do problema, constituindo-se da 
matriz de adjacência das células, isto é, de$ne as células cober-
tas a partir da escolha do posicionamento em cada quadrícula, 
a partir do alcance de$nido pelo usuário.

A planilha Interface é a responsável pela utilização do 
usuário e está representada na Figura 2, contendo seis dife-
rentes quadros.

• Referência de posicionamento: esse quadro é destinado a 
representar como são nomeadas as 7 linhas e as 14 colu-
nas, e é composto de 98 células que retratam as posições 
dos sensores. Ele foi construído com esse limite em razão 
das restrições quanto ao número máximo de equações 
do programa;

• Restrições de posicionamento: representa a possibili-
dade (1) ou a impossibilidade (0) de posicionamento dos 
sensores nas localizações geográ$cas correspondentes. 
Nesse campo, o utilizador preencherá com 0 as posições 
nas quais a colocação do sensor não é possível, não sendo 
considerada na solução $nal;

• Restrições de cobertura: representa as posições nas quais 
não será necessária a cobertura pelo sensor. O usuário deve 
preencher com 0 as células nas quais não será necessária 
a cobertura pelos sensores de detecção; 

• Solução: quadro que não deve ser alterado pelo usuário; 
representa as posições dos sensores dadas na solução ótima;

Figura 2. Planilha interface.
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• Con$rmação das restrições de posicionamento: somente 
reitera quais células foram consideradas como passíveis de 
solução pela planilha Core. Assim, o usuário pode veri-
$car se as restrições inseridas foram corretamente inter-
pretadas pela planilha (não alterado pelo usuário);

• Cobertura da solução: identi$ca as células que estão sendo 
cobertas, e por quantos sensores (não deve ser alterado 
pelo usuário).

E também campos abaixo descritos a seguir:
• Centro: representa, respectivamente, a linha e a coluna 

utilizadas como parâmetros centrais para o problema. 
Pode ser alterado pelo usuário para que seja considerado 
um foco diferente do default; 

• np: representa o número de posições utilizadas;
• vt: não deve ser alterado pelo usuário. Valor total da solu-

ção, representando o valor de comparação da solução (que 
compreende o número de posições utilizadas e o posicio-
namento em relação ao centro considerado);

• alc: dado a ser preenchido pelo usuário representando o 
alcance em “quadrículas” do sensor. Importante mencio-
nar que uma célula necessita ser totalmente coberta pelo 
alcance do sensor para que seja considerada válida (dis-
tância diagonal).

3.1. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Neste item, mostramos passo a passo o cálculo de uma 

solução, com as seguintes condições iniciais:
• Restrições de posicionamento: são consideradas posições 

as que não será possível posicionar sensor nas seguintes 
células: 1D, 1E, 2D, 2E, 33, 37, 38, 3D; 3E, 47, 48, 4E, 
5E, 57 e 58;

• Restrições de cobertura: correspondem às células nas quais 
não é necessária a cobertura pelo sensor. Neste exemplo, 
correspondem às células: 11, 12, 13, 14, 1D, 1E, 21, 22, 
23, 2D, 2E, 31, 32, 33, 37, 38, 3D, 3E, 41, 47, 48, 4E, 5E, 
57 e 58;

• Alcance do sensor: 1,5 quadrícula.

Com essas informações, é necessário que as células 
consideradas como restrições de posicionamento (1D, 1E, 
2D, 2E, 33, 37, 38, 3D, 3E, 47, 48, 4E, 5E, 57, 58) sejam 
preenchidas com o valor 0. Esse procedimento equivale 
a restrições de valores, obrigando que as variáveis de 

decisão correspondentes sejam igualadas a zero no pro-
blema de otimização. Nota-se que, automaticamente, as 
células com zero tornam-se encarnadas, como apresen-
tado na Figura 3. 

De modo análogo, as células consideradas restrição de 
cobertura (11, 12, 13, 14, 1D, 1E, 21, 22, 23, 2D, 2E, 31, 32, 
33, 37, 38, 3D, 3E, 41, 47, 48, 4E, 5E, 57, 58) devem ser igua-
ladas a 0. O signi$cado dessas restrições é o de tornar essas 
células desnecessárias para a detecção. Diferentemente das 
restrições de posicionamento, essas restrições referem-se ao 
número mínimo de sensores dentro do alcance, e não às 
variáveis de decisão, de acordo com a Figura 4. Nota-se que, 
automaticamente, as células são coloridas em amarelo.

Deve ser também de$nido pelo usuário o campo “alc”, 
que de$nirá o alcance considerado. O preenchimento desse 
campo que automaticamente irá fornecer os dados para a 
construção da matriz de adjacência da planilha Core. 

Para facilitar a construção computacional do problema, 
representamos a variável de cobertura individual, isto é, qual a 
cobertura gerada caso se opte pela disposição em cada célula, 
por meio de uma matriz de adjacência. A Figura 5 mostra 
parte da planilha Core, representando a matriz de adjacência 
gerada para o exemplo.

A planilha Core compreende uma matriz de 98 linhas 
por 98 colunas, o que explica o crescimento não linear do 
problema, com o acréscimo de mais células. 

Após a execução do solver do Excel, obtém-se uma resposta 
correspondente no auxílio à decisão, apresentada na Figura 6.

Figura 3. Restrições de posicionamento.
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Veri$ca-se que a solução apresentada interpretou corre-
tamente as restrições de posicionamento, estando a solução 
apresentada no quadro correspondente. O número de posi-
ções utilizadas (12) apresenta-se em np, enquanto o quadro 
cobertura de solução apresenta por quantos sensores cada 
célula é “iluminada” ou coberta.

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento de 
um auxílio computacional para disposição de artefatos sub-
marinos, baseado em set covering, o qual pode ter aplicação 
não só para a disposição de sonoboias, mas também para 
outras aplicações.

Como limitação, sua utilização está restrita a um número 
mediano de células, e também cabe ressaltar que a otimali-
dade a ser obtida nessa solução simplesmente obtém a máxima 
cobertura geográ$ca pelos sensores disponíveis, mas não repre-
senta unicidade, ou seja, é possível que haja outras soluções 
igualmente satisfatórias.Figura 4. Restrições de cobertura.

Figura 5. Extrato da planilha Core.
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Figura 6. Solução encontrada.

Não obstante, o auxílio computacional foi desenvolvido 
em plataforma amplamente disponível e de conhecimento 
disseminado. Sua estrutura requer baixo custo computacional, 

apesar de tratar de problema com razoável complexidade, além 
de possibilitar uma contribuição com viabilidade prática para 
ser utilizada a bordo dos navios da Marinha do Brasil (MB).
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Resumo: Apresenta-se neste trabalho uma adaptação da meto-
dologia de gerenciamento de pessoas por competências em con-
tribuição à gestão do conhecimento em áreas cientí$cas de inte-
resse para a Marinha do Brasil. Com foco na fase de mapeamento 
de competências, a proposta discute nova abordagem para realizar 
a atividade de identi$cação de competências necessárias. O novo 
método embasa-se em dois eixos centrais: o individual e o organi-
zacional. O primeiro diz respeito à gestão de competências indi-
viduais, com forte ênfase na dimensão conhecimento, enquanto o 
segundo refere-se à gestão das particularidades das áreas de pes-
quisa cientí$ca, que a diferem das demais competências organi-
zacionais por não possuírem processos cristalizados. O trabalho é 
conduzido metodologicamente a partir de uma revisão bibliográ-
$ca de conceitos de gestão de pessoas por competência, contextua-
lizados para o ambiente militar-naval. A pertinência e a utilidade 
da proposta desenvolvida são evidenciadas a partir de um estudo 
de caso realizado em uma instituição de ciência e tecnologia da 
Marinha do Brasil, tendo por base a área de pesquisa operacional.  
Palavras-chave: Gestão de pessoas por competência. Marinha do 
Brasil. Pesquisa cientí$ca.

Abstract: A new approach is presented so as to identify science $elds 
needed for the Brazilian Navy, using a Competency Management 
framework. 8e proposal focuses on the “Competence Mapping” 
phase, speci$cally on the “Identifying Needed Competences” 
activity.  8e method is based on two axis: individual and orga-
nizational. 8e $rst deals with individual competencies, focusing 
on “knowledge” dimension, while the second refers to scienti-
$c research characteristics, that di�er from other organizational 
$elds, because science research processes are not easily mapped, as 
they vary accordingly to the employed methods on each research. 
8e paper shows a bibliographic review, adapting it to military-
-naval context. 8e proposed approach is applied to Operations 
Research $eld so as to present its pertinence and utility.
Keywords: Competency management. Brazilian Navy. 
Scienti$c research.
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1. INTRODUÇÃO

A gestão de pessoas por competências (GPC) é um modelo 
consolidado em crescente interesse dentro da Marinha e do 
serviço público com o objetivo de “orientar seus esforços para 
planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da 
organização (individual, grupal e organizacional), as compe-
tências necessárias à consecução de seus objetivos” (PIRES 
et al., 2005). Como entendimento básico na GPC, a compe-
tência pode ser representada dentro de um tripé constituído 
pelas dimensões reconhecidas pelo acrônimo CHA: conhe-
cimentos; habilidades; e atitudes (BRASIL, 2012).

Uma das áreas que podem representar competências orga-
nizacionais importantes para a Marinha é a da pesquisa cien-
tí$ca, que depende fortemente da dimensão conhecimento 
e possui características peculiares quanto aos seus processos. 

A importância e a necessidade da pesquisa cientí$ca não 
podem ter seu resultado mensurado somente pelo produto 
da pesquisa obtido, mas deve ser encarada como um inves-
timento com potencial de retorno futuro, seja por possibili-
tar novos desenvolvimentos ainda não relacionados, seja por 
não ter sido vislumbrado todo o seu potencial de aplicação.

Da mesma forma, os processos utilizados para a reali-
zação do seu acompanhamento e sua gestão continuada e 
permanente não estão relacionados ao retorno, ou potencial 
de retorno, da pesquisa cientí$ca em si. São importantes a 
demonstração do retorno dos investimentos em pesquisa e a 
racionalização dos recursos aplicados à gestão continuada e 
permanente dessas competências. Assim sendo, um método 
para o gerenciamento de competências necessárias em pes-
quisa cientí$ca para a Marinha do Brasil (MB), que garante 
um portfólio de recursos humanos com as capacidades neces-
sárias para adicionar valor aos processos de curto e longo pra-
zos, torna-se fundamental.

O objetivo deste trabalho é, portanto, apresentar um pro-
posta de um novo método que auxilie na identi$cação da neces-
sidade de competência em área cientí$ca de pesquisa para a 
MB, vista principalmente sob o viés conhecimento, e um exem-
plo de utilização prática, de modo a mostrar sua viabilidade. 

Na próxima seção discutem-se os conceitos fundamentais 
de GPC e a proposta, servindo como referencial teórico ini-
cial. Na seção seguinte é realizado o estudo de caso, voltado 
para a área de pesquisa operacional. Finalmente, seguem-se 
uma breve discussão e conclusões.

2. METODOLOGIA

Pode-se entender competência como a capacidade de o 
indivíduo gerar resultados dentro dos objetivos estratégicos 
da organização. A capacidade individual é de$nida em ter-
mos de três dimensões: conhecimento, habilidade e atitudes 
(DUTRA; HIPÓLITO; SILVA, 2000). Todavia, a impor-
tância dessas dimensões não é necessariamente uniforme. 
Assim, é esperado que determinados processos organizacio-
nais demandem competências centradas mais fortemente em 
uma ou duas dessas dimensões.

A competência também pode ser encarada como um 
atributo não só do indivíduo, mas das equipes e da organi-
zação como um todo (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 
A discussão acadêmica nesse contexto pode ser dividida em 
três esferas: a dos sistemas educacionais e formação de com-
petências; a do indivíduo; e das organizacionais, ou core com-

petences (FLEURY; FLEURY, 2001).
Quanto à gestão de competência, encontra-se referência 

discutindo a identi$cação de habilidades, conhecimento, com-
portamentos e capacidades necessárias para atender necessi-
dades de seleção de pessoal, atuais e futuras, em alinhamento 
com a diferenciação de estratégia e prioridades organizacio-
nais (BUITELAAR; EIGNER, 2008). 

Conclui-se que há competências necessárias à organização. 
Entretanto, sua correta identi$cação é importante na captação 
e capacitação de pessoal, para atender à estratégia organizacio-
nal. Portanto, o objetivo do gerenciamento de competências 
tem seu foco na orientação dos esforços para planejar, captar, 
desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da organização, indi-
vidual, grupal e organizacional (BRANDÃO; BAHRY, 2005).

2.1. ESTRUTURA DE  
GERENCIAMENTO DE COMPETÊNCIAS
Julgou-se conveniente basear-se em uma estrutura meto-

dológica para a gestão por competências, de modo a conectar 
a proposta à estrutura teórica do gerenciamento por compe-
tências, utilizada atualmente na MB.

A estrutura metodológica selecionada (BRANDÃO; 
BAHRY, 2005) compreende as seguintes fases: formulação da 
estratégia organizacional; mapeamento de competências; captação 
de competências; acompanhamento e avaliação; e retribuição.

Especi$camente, na fase de mapeamento de competên-
cias devem ser realizadas as seguintes atividades: identi$car 
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as competências necessárias; inventariar as competências exis-
tentes; e mapear a lacuna de competências e planejar capta-
ção e/ou desenvolvimento.

A Figura 1 apresenta um diagrama que representa a estru-
tura de GPC utilizada como base no trabalho.

2.2. O GERENCIAMENTO DE 
COMPETÊNCIAS NA MARINHA DO BRASIL

A Política de Desenvolvimento de Pessoal da 
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e 
Fundacional (PNDP) é de grande importância, para a 
adoção dos conceitos de gestão por competências, no con-
texto da MB (BRASIL, 2016).

Segundo a PNDP, a competência pode ser entendida como 
“um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes neces-
sários ao desempenho das funções dos servidores, visando ao 
alcance dos objetivos da instituição” (BRASIL, 2012).

Para melhorar a gestão de pessoal da MB foi criado 
o Programa de Gestão de Pessoal (PROPES) (BRASIL, 
2016), que tem a GPC como instrumento fundamental do 
mapeamento de processos (BRASIL, 2014). O mapeamento 
de processos no contexto do PROPES é baseado no levan-
tamento “das tarefas de cada setor da organização militar e 
seus executores” (BRASIL, 2016). 

Entretanto, as atividades de pesquisa cientí$ca, que tam-
bém são necessárias para a MB, têm o seu mapeamento de 
processos di$cultado pela própria natureza. Os processos 
organizacionais mapeáveis nas organizações militares envol-
vidas em pesquisa cientí$ca são mais relacionados à execu-
ção de tarefas de acompanhamento de pesquisa, e não à pes-
quisa cientí$ca em si. Esse fato di$culta a identi$cação das 
áreas de pesquisa relevantes para a MB, e pode identi$car as 
competências para bons gerentes, mas não necessariamente 
bons pesquisadores.

2.3. ABORDAGEM PROPOSTA
A utilização de gerenciamento de competências para a 

área cientí$ca mostra-se dependente da dimensão conheci-
mento, obtida individualmente. Ao mesmo tempo, a com-
petência organizacional da MB em uma área cientí$ca não 
é facilmente delimitável, como poderia ser em uma organi-
zação com propósitos puramente não militares.

Assim sendo, torna-se adequado, dentro da estrutura já 
apresentada de gerenciamento por competências, promover 

as adaptações necessárias para utilização consistente dentro 
do contexto militar-naval.

A proposta apresentada está inserida nas três primeiras 
fases da estrutura da metodologia de gerenciamento por com-
petências: formulação da estratégia organizacional; mapea-
mento de competências; e captação de competências. E con-
siste dos seguintes passos: veri$cação do alinhamento orga-
nizacional; potencialidades militares; potencialidades duais; 
aplicações em uso na MB; análise das competências cientí$-
cas da MB na área; análise da dimensão de conhecimento da 
competência; inventário dos recursos humanos capacitados; 
e análise de riscos potenciais.

Com a consolidação dos elementos basilares, é possível 
referenciar de qual forma está delimitada a contribuição deste 
trabalho dentro das fases previstas de gerenciamento por com-
petências. A Figura 2 apresenta gra$camente como se rela-
cionam esses passos às fases e atividades da estrutura apresen-
tada no item “estrutura de gerenciamento por competências”.

O primeiro passo, veri$cação do alinhamento organiza-
cional, está relacionado à fase de formulação da estratégia 
organizacional, a qual não está sujeita a alterações frequentes 
dentro do contexto militar.

Assim sendo, a adaptação sugerida propõe a análise con-
textualizada da área cientí$ca analisada, visando à identi-
$cação de alinhamentos possíveis entre ela e a Missão da 
Marinha; a Doutrina Militar Naval (DMN); ou a outros 
aspectos organizacionais.

Com base nesses possíveis alinhamentos, a proposta indica 
a realização de uma pesquisa bibliográ$ca e documental, 
mostrando aspectos fundamentais da área de pesquisa ana-
lisada, para a consolidação das potencialidades quanto aos 
alinhamentos possíveis à Missão da MB, à DMN, e também 
quanto aos aspectos organizacionais, os quais podem re9etir 
necessidades conjunturais da MB. 

É possível que, mesmo que a MB não possua nenhum desen-
volvimento relativo à área cientí$ca analisada, sejam identi$ca-
das necessidades a serem contempladas futuramente. E, even-
tualmente, essas competências voltadas para áreas cientí$cas 
podem ser desenvolvidas por “aprendizagem” (BRASIL, 2012).

Veri$cada a pertinência de alinhamento organizacional, 
são realizados os passos que se relacionam à fase de mapea-
mento de competências, e especialmente à atividade de iden-
ti$car competências necessárias. É importante destacar que 
a atividade de identi$car as competências necessárias é uma 
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Figura 1. Diagrama de estrutura de gestão de pessoas por competência.

Fonte: adaptado de Brandão e Bahry (2005).
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das mais importantes do processo de GPC, e sua realização 
pode ser iniciada por análise documental (BRANDÃO et al., 
2008). É coerente, portanto, basear sua realização em levan-
tamento documental e bibliográ$co. 

Propõe-se que a justi$cativa da necessidade de determi-
nada competência em área cientí$ca para a MB utilize dois 
eixos principais: as potencialidades de uso militar; e os usos 
duais, também considerando, além dos usos correntes, utili-
zações potenciais.

Os passos relacionados à atividade de inventariar compe-
tências existentes são realizados de maneira conjunta. 

O levantamento de aplicações em uso para a MB é rea-
lizado veri$cando-se os empregos explícitos da área anali-
sada, especi$camente desenvolvidos para a MB, por pessoal 
interno. Esse passo apresenta o subconjunto de aplicações 
na área já apropriadas e devidamente utilizadas pela MB na 
área de pesquisa analisada.

O passo da análise das competências cientí$cas da MB 
na área diz respeito ao levantamento das publicações cientí-
$cas, na área, do pessoal interno em veículos externos à MB. 

Mais do que uma análise quantitativa dos trabalhos dos pes-
quisadores da MB, também propicia elementos indicativos de 
qualidade. Para ser aceito para publicação em periódicos, ou 
em anais de congressos cientí$cos, é corrente que os trabalhos 
sejam avaliados por especialistas da área. Esse processo, peer 

revision ou revisão por pares, é a base comumente utilizada 
para atestar qualidade cientí$ca (LINS; PESSÔA, 2010).

A análise da dimensão de conhecimento da competên-
cia propicia informação de como o conhecimento cientí$co 
individual é obtido para a MB. Esse passo, apesar de simples, 
de$ne como a captação e a capacitação dos recursos huma-
nos relativamente à área cientí$ca analisada têm sido trata-
das na MB, e pode subsidiar a atividade de mapear a lacuna 
de competências e planejar captação e/ou desenvolvimento.

O passo do inventário dos recursos humanos capacitados 
consiste no levantamento dos recursos humanos que possuem 
o conhecimento necessário para a competência. Apesar de 
não de$nir todos os elementos do CHA, a capacitação cien-
tí$ca na dimensão conhecimento é sine qua non para a pes-
quisa na área cientí$ca.

Figura 2. Diagrama relacionando a abordagem proposta à estrutura de gestão de pessoas por competência.
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O passo da análise de riscos potenciais utiliza-se do passo 
anterior para avaliar a futura permanência desses recursos 
humanos e o planejamento de sua substituição.

Nota-se na Figura 2 que os passos mencionados também 
podem ter efeitos contributivos para mais de uma atividade. 
Como exemplo, o passo de aplicações em uso na MB apre-
senta contribuições para as atividades: identi$car compe-
tências necessárias e inventariar competências existentes da 
estrutura de gerenciamento por competências.

Veri$ca-se que os passos elencados para essa adaptação meto-
dológica estão consistentemente relacionados às atividades da estru-
tura de gerenciamento por competência apresentadas. De maneira 
a apresentar uma aplicação prática dessa adaptação metodoló-
gica proposta, na seção subsequente aplicam-se esses conceitos 
para a área de pesquisa operacional (PO), no contexto da MB.

3. RESULTADOS

Nesta seção é apresentada a abordagem proposta para a 
área de PO, uma área da ciência que tem origem no campo 
militar e que se revelou como um diferencial para o êxito em 
operações militares, utilizando-se de um arcabouço cientí$co 
multidisciplinar. Neste trabalho, a parcela da PO considerada 
é a da abordagem clássica de PO, baseada em métodos quan-
titativos (PERES; FANNO, 2013).

3.1. VERIFICAÇÃO DO  
ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL

São mencionadas aplicações cientí$cas voltadas para a 
melhoria do emprego da capacidade militar desde a antigui-
dade. A origem da PO não é um consenso histórico, há auto-
res que consideram o incêndio romano da frota em Siracusa 
como um exemplo ancestral da PO (PERES; FANNO, 2013). 
Entretanto, a PO teve início como uma forma organizada de 
pesquisa antes do limiar da II Guerra Mundial e caminhou 
durante esse período a passos largos, dando as bases para as 
decisões que auxiliaram a vitória aliada (TREFETHEN, 1970). 

Sem dúvida, o desenvolvimento da PO deve muito ao pro-
fessor Patrick Maynard Stuart Blackett, solicitado a auxiliar 
na coordenação de radares antiaéreos britânicos, pois esses 
pareciam não ter o desempenho em ação compatível ao esti-
mado nos testes, discrepância que necessitava de observação 
cientí$ca in loco durante a operação (TREFETHEN, 1970).

A equipe montada por Blackett contava com três psicó-
logos, dois físicos matemáticos, um astrofísico, um o$cial do 
exército, um pesquisador, um físico geral e dois matemáti-
cos, recebendo a denominação de “circo de Blackett”, dada a 
diversidade de sua composição, a qual se provaria útil para a 
abordagem multidisciplinar dos problemas operacionais que 
seriam enfrentados (TREFETHEN, 1970). Esse aspecto ilustra 
o caráter multidisciplinar da PO desde seu início organizado. 

Além do viés antiaéreo, o circo de Blackett também con-
tribuiu para a detecção de navios e submarinos com os equi-
pamentos radar e para maior e$ciência de operações antis-
submarino (TREFETHEN, 1970).

Essas utilizações voltadas a operações navais apresentam 
uma conexão direta da PO ao emprego do poder naval, o qual 
consiste em aspecto fundamental da Missão da Marinha, e 
da mesma forma, já apresenta alinhamento com aspectos 
da DMN.

3.2. ANÁLISE DOS POTENCIAIS 
MILITARES/DUAIS E APLICAÇÕES 

NA MARINHA DO BRASIL
Como exemplo militar, o ajuste de bombas de profundi-

dade realizado pelo circo de Blackett, nos idos de 1941-42 é 
esclarecedor. A pesquisa orientou setagem diferente para as 
mesmas bombas normalmente utilizadas, mas teve resultados 
tão impressionantes que as tripulações de submarinos alemães 
reportavam que bombas novas e mais poderosas eram então 
usadas. O aumento dos danos foi estimado em 400% para os 
ataques da Royal Navy e de 700% para os ataques da Força 
Aérea Real (TREFETHEN, 1970). Em Pessôa et al. (2016) 
são mencionados exemplos adicionais do uso de ferramentas 
de PO voltadas para guerra antissubmarino.

Não obstante sua gênese militar, após a II Guerra Mundial, 
vários conceitos desenvolvidos nos centros militares de PO 
começaram a ter emprego na indústria, usando como precur-
sores os conceitos gerenciais cientí$cos desenvolvidos com 
Taylor, Gantt e Emerson (TREFETHEN, 1970). 

Portanto, a PO tem sido apropriada para aplicações não 
militares, voltadas principalmente para utilização mais e$-
ciente de recursos, atuando tanto no aumento de desempe-
nho quanto na minimização de custos. Esse último aspecto 
torna-se muito interessante na realidade atual brasileira, para 
utilização organizacional ou administrativa. Constata-se que, 
neste momento, a MB vive um contingenciamento acentuado, 
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e a PO pode vir no auxílio para economia de recursos ou a 
obtenção de mais e$ciência com os recursos disponíveis.

Para evidenciar essa possibilidade, utilizamos como ilus-
trativo o exemplo do prêmio +e Franz Edelman competition, 
destinado às contribuições de PO para a sociedade. Desde o 
início do prêmio, os projetos $nalistas tiveram ganhos acu-
mulados de US$ 210 bilhões, decorrentes da melhoria da 
e$ciência organizacional (INFORMS, 2016).

Numa conjuntura econômica em que há a necessidade 
de redução de gastos, o potencial não militar da PO para 
a MB é evidente, pelo potencial de economia de recursos 
e pela melhoria de e$ciência. Demonstra-se que a compe-
tência em PO é importante para a MB, tanto sobre o viés 
militar, pois a PO pode contribuir para a utilização mais 
e$ciente dos meios, quanto para a melhoria de e$ciência e 
de redução de custos.

Os desenvolvimentos em PO internos da MB em muito 
estão ligados ao Centro de Análises de Sistemas Navais 
(CASNAV) e sobretudo à avaliação operacional (AO). 
Utiliza-se a PO no desenvolvimento de procedimentos ope-
rativos e de sistemas de apoio à decisão (PESSÔA et al., 
2016). Desenvolvimentos não sigilosos, além dos projetos 
de PO do CASNAV, são dignos de nota, como por exemplo 
em trabalho voltado para comando e controle (COLLAZO; 
SOUZA, 2012) ou discutindo o emprego de simulação na 
realização das AO (GUEDES; KISCHINHEVSKY, 2009). 

3.3. ANÁLISE DAS 
COMPETÊNCIAS CIENTÍFICAS 

DA MARINHA DO BRASIL NA ÁREA 
Esta análise pode ser efetuada veri$cando as publicações 

de militares e habilitados em PO da MB, relacionadas a apli-
cações não militares de PO.

Destacam-se em modelos estatísticos os desenvolvimentos 
de chain event graphs (COLLAZO; GOERGEN; SMITH, 
2018; COLLAZO; TARANTI, 2017). Em Pessôa et al. (2015), 
é tratado o planejamento de uma comissão hidroceanográ-
$ca. Relativamente ao auxílio à decisão multicritério podemos 
citar alguns autores (TARANTI; PESSÔA; COSENZA, 
2017; BOTELHO et al., 2017; PESSÔA; FERREIRA; 
ALMEIDA, 2016; COSENZA; DORIA; PESSÔA, 2015). 
Redes neurais arti$ciais e support vector machine são compara-
das em (COLLAZO et al., 2016). Simulações também estão 
presentes em outros trabalhos (PESSÔA, 2015; TARANTI; 

CHOREN; LUCENA, 2011a; 2011b; 2012; TARANTI et al., 
2010; SANTOS; MARTINS, 2013; SANTOS; MARTINS; 
NASCIMENTO, 2013; OLIVEIRA et al., 2010; COLLAZO 
et al., 2009; PESSÔA et al., 2009). 

3.4. INVENTÁRIO DOS 
RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS
Conjuntamente aos títulos em posse pelo seu pessoal na 

área selecionada, é sugerida a veri$cação documental de arti-
gos cientí$cos publicados, cujos autores sejam militares ou 
servidores civis em atividade, pois a revisão por pares funciona 
como uma medida de qualidade. Ao terem sido veri$cados 
os trabalhos mencionados na seção anterior, com parcela sig-
ni$cante de militares e servidores civis, mestres e doutores 
ainda em atividade (PESSÔA et al., 2016), veri$ca-se que 
essa competência está presente atualmente na MB.

3.5. ANÁLISE DA  
DIMENSÃO DE CONHECIMENTO

Ainda que vislumbrada enquanto competência organiza-
cional, a competência em PO para a MB somente pode ser 
alcançada como desenvolvimento de competências indivi-
duais. A MB, diferentemente do Exército e da Força Aérea, 
os quais possuem centros capazes de formar mestres e dou-
tores, desenvolve e mantém essa capacidade por meio das 
universidades, encaminhando seus o$ciais e servidores civis 
como alunos. Dessa forma, a interação com a academia é 
muito importante para a manutenção do desenvolvimento 
da dimensão conhecimento para a PO na MB.

3.6. ANÁLISE DE RISCOS POTENCIAIS
Para que essa competência em PO em nível organizacional 

seja obtida, torna-se necessário o desenvolvimento de compe-
tências individuais especí$cas no campo cientí$co, traduzidas 
como formação de mestres e doutores na área. Cabe-se res-
saltar, portanto, a relevância da dimensão conhecimento para 
essa competência, conforme de$nida em Dutra, Hipólito e 
Silva (2000), e a importância do gerenciamento do pessoal 
capacitado, o qual pode ser entendido como um ativo dessa 
competência (FLEURY; FLEURY, 2001).

O gerenciamento de conhecimento referente à PO na MB 
somente poderá ser alcançado com um 9uxo constante de for-
mação de recursos humanos, que permita uma reposição ade-
quada dos pesquisadores que se tornem inativos. A Marinha 
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desenvolve e mantém essa capacidade por meio das universi-
dades públicas federais, principalmente a Universidade Federal 
Fluminense e a Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A opção por utilizar as universidades como o fator de 
capacitação em PO pela MB possibilita maior 9exibilidade, 
pois permite o direcionamento para diferentes áreas especí$-
cas de conhecimento com diferentes orientadores. Essa opção, 
ao mesmo tempo, não garante linhas de pesquisa voltadas 
diretamente para a MB, com desenvolvimento sustentado, 
e também acarreta consequências sérias para a captação e 
a manutenção de pessoal capacitado em PO, pois os candi-
datos também devem ser selecionados pelas universidades. 

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Apresenta-se neste trabalho uma abordagem metodoló-
gica, a qual permite identi$car a necessidade da competência 
de uma área cientí$ca para a MB, contribuindo para a ativi-
dade de identi$car competências necessárias. Essa atividade 
é uma parte importante da fase de mapeamento de com-
petências, da estrutura de gerenciamento de competências 
de$nida por Brandão e Bahry (2005). De modo a exempli-
$car a utilização da abordagem proposta, foi estudado o caso 
da necessidade da PO para a MB. Para a consecução dessa 

aplicação, foi realizada revisão bibliográ$ca e discutiram-se 
aspectos militares e duais, além dos usos contemporâneos da 
PO no âmbito da MB. 

A metodologia proposta também permite veri$car a dis-
ponibilidade da competência analisada na MB, por meio da 
exempli$cação do seu uso contemporâneo, e atestar a qualidade 
de competência cientí$ca individual, analisando-se a produção 
acadêmica em publicações cientí$cas com revisão por pares, 
comprovando-se a existência atual da competência na MB. 

No estudo de caso apresentado como exemplo, advoga-se 
que, dentro do contexto econômico atual, além das potencia-
lidades militares de utilização da PO, a MB pode aproveitar a 
PO em auxílio quanto à redução de custos e obtenção de maior 
e$ciência organizacional. Adicionalmente, os riscos poten-
ciais analisados sugerem atenção quanto ao 9uxo constante 
de formação que deve ser mantido, a $m de proporcionar a 
manutenção da competência organizacional. Também, por essa 
formação depender em grande parte de instituições externas 
à MB, é importante que o relacionamento junto à academia 
seja fortalecido, procurando o desenvolvimento de linhas de 
pesquisa conjuntas. 

A proposta discutida neste trabalho incorpora peculiari-
dades da MB, não tratadas anteriormente na literatura, e tem 
potencial de utilização em outras áreas cientí$cas de pesquisa, 
dentro do contexto da MB, em futuros trabalhos.
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Resumo: O trabalho propõe-se a explorar o potencial do Programa 
de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra 
Naval como um produto de inovação no campo da educação. 
Três aspectos conduzem a pesquisa, que associa ensino e inovação 
sob uma nova perspectiva: integração civil-militar, interdisciplina-
ridade e produção acadêmica cooperativa. A partir de levantamento 
e análise de dados e indicadores, categorizam-se per$s e resulta-
dos, de forma a enquadrar o Programa no framework conceitual 
proposto. Os resultados apontam para uma nova caracterização de 
ensino no campo dos Estudos Marítimos, que inclui o arcabouço 
teórico e aplicado da Ciência Política e das Relações Internacionais. 
A área de concentração em Defesa estabelece um elo entre Forças 
Armadas e Academia, aprofundando as re9exões sobre temas diver-
si$cados, tanto no âmbito das ciências naturais e exatas, quanto no 
das ciências humanas. Além disso, a amplitude internacional do 
programa insere o mesmo num conjunto de contribuições institu-
cionais, formando valiosa rede de trabalho e colaboração.
Palavras-chave: Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Marítimos. Inovação. Interdisciplinaridade. Integração civil-militar.

Abstract: 8is paper aims at exploring the potential of the Post-
graduate Program in Maritime Studies at the Naval War College 
as an innovation product in the $eld of education. 8ree aspects 
guide the research, which associates learning and innovation under 
a new perspective: the civilian-military integration, the interdis-
ciplinary and the cooperative academic production. 8rough col-
lection and analysis of data and drivers, the study categorizes pro-
$les and results, so that to set the Program in the proposed con-
ceptual framework. Results show a new learning characterization 
in the $eld of Maritime Studies that include the theoretical and 
applied approaches of Science Politics and International Relations. 
8e research area in Defense establishes a link between the Armed 
Forces and the Academy, deepening thoughts on diversi$ed topics, 
both in the hard sciences and in the humanities. Furthermore, an 
international achievement of the Program inserts it in a set of ins-
titutional contributions, creating a value network of production 
and collaboration.
Keywords: Post-graduation Program on Maritime Studies. 
Innovation. Interdisciplinary. Civilian-military integration.
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1. INTRODUÇÃO

Uma inovação pode ser entendida como o desenvolvimento 
ou aprimoramento de um produto, processo ou forma organi-
zacional. Trata-se de um 9uxo complexo, não linear e intera-
tivo, realizado com o trabalho de diferentes agentes que con-
tribuem com informações e conhecimentos (LEMOS, 2000). 
O conceito foi atualizado pela Lei nº 13.243 (BRASIL, 2016a), 
conhecida como o “novo marco legal da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (CT&I)”, sendo de$nido como a 

introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 

ambiente produtivo e social que resulte em novos 

produtos, serviços ou processos ou que compreenda 

a agregação de novas funcionalidades ou caracterís-

ticas a produto, serviço ou processo já existente, que 

possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de 

qualidade ou desempenho (BRASIL, 2016a). 

Dessa forma, uma inovação se apresenta como resultado 
de novidades ou melhorias produtivas e sociais.

Para Lemos (2000), o contexto de mudanças aceleradas em 
mercados, tecnologias e organizações demanda novas capaci-
tações e conhecimentos. Indivíduos e instituições intensi$cam 
sua capacidade de aprender, transformando o aprendizado em 
vetor competitivo. A difusão de novos conhecimentos pode 
gerar inovações, de forma que as numerosas mudanças deman-
dam “capacitação para responder às necessidades e oportu-
nidades que se abrem. Exigem, por sua vez, novos e cada vez 
maiores investimentos em pesquisa, desenvolvimento, edu-
cação e treinamento” (LEMOS, 2000, p. 164). Assim, con-
clui-se que “o processo inovativo é um processo de interação 
de natureza social” (LEMOS, 2000, p. 168).

Nessa perspectiva, ressalta-se a relação intrínseca entre 
a e$cácia no processo de formação e a interdisciplinaridade 
(FURLANI; OLIVEIRA, 2015). A complexidade do mundo 
contemporâneo, sob aspectos social, político, econômico, cul-
tural, entre outros, exige a interação de disciplinas curriculares 
— entre si e com a realidade. Ng, Koo e Ho (2009) e NG, 
Koo e Pallis (2011) apontam para um aumento do interesse 
pelos estudos marítimos em nível de pós-graduação, seja por-
que o mundo marítimo se tornou um ambiente complexo e 
requer atualização e internacionalização, seja porque, dentre 
os pro$ssionais ainda não inseridos nesse mercado, o mesmo 

se apresenta como um setor em expansão e com poucas opor-
tunidades de formação. Isso está, segundo os autores, em 
desacordo com a dimensão que a indústria marítima tem no 
comércio internacional e nos 9uxos $nanceiros que caracte-
rizam a globalização. O setor é considerado de uso intensivo 
de capital e, apesar das condições técnicas de sua formação 
no trato com capacitação eletiva, há uma progressiva e visível 
oportunidade quanto à expansão de seu capital humano estra-
tégico, voltado para novas formas de governança internacional. 

Dessa forma, torna-se possível superar a fragmentação 
do ensino, buscando uma formação discente integral, uma 
vez que a interdisciplinaridade representa o grau mais avan-
çado de relação entre disciplinas. Por tal motivo, a mesma 
tem sido “uma das principais estratégias da educação supe-
rior para formar pro$ssionais capazes de pensar e atuar com 
base na articulação dos diferentes conhecimentos obtidos” 
(FURLANI; OLIVEIRA, 2015, p. 137).

Com base nos fundamentos de interdisciplinaridade e 
inovação surgiram, na década de 2000, os primeiros progra-
mas de pós-graduação tendo como área de concentração os 
temas de defesa. A importância da Amazônia e a preocupação 
militar com sua proteção fronteiriça inauguraram a possibi-
lidade de pesquisa marcada pela pluralidade disciplinar, reu-
nindo trabalhos de História, Antropologia, Ciência Política, 
Geogra$a, Relações Internacionais e Sociologia (MARQUES; 
FUCCILLE, 2015).

Conforme Marques e Fuccille (2015), os Estudos de 
Defesa possuem, hoje, uma pequena comunidade epistêmica 
bene$ciada por iniciativas governamentais, propiciando aos 
temas de defesa nacional maior visibilidade nos ambientes 
universitários e civis. Destaca-se uma série de publicações 
que fortaleceram esse objetivo, como a revisão da Política 
Nacional de Defesa (PND) (BRASIL, 2016b), a criação e 
revisão da Estratégia Nacional de Defesa (END) (BRASIL, 
2008; 2016c) e a primeira versão do Livro Branco de Defesa 
Nacional (LBDN) (BRASIL, 2012).

Marques e Fuccille (2015) destacam que a comunidade 
epistêmica de defesa se bene$ciou pela criação de cursos de 
pós-graduação dentro das Escolas Militares de Comando e 
Estado-Maior das Forças. Os programas de mestrado foram 
submetidos à avaliação do Ministério da Educação e ao sis-
tema da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). Eles surgiram com ajuda de recursos 
do Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Cientí$ca e 
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Tecnológica em Defesa Nacional (PRÓ-DEFESA) (CAPES 
e Ministério da Defesa) e do Programa de Apoio ao Ensino e 
à Pesquisa Cientí$ca e Tecnológica em Assuntos Estratégicos 
de Interesse Nacional (PRÓ-ESTRATÉGIA) (CAPES 
e Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República), que estimularam a parceria entre escolas milita-
res de altos estudos e universidades.

A $m de proporcionar um novo tipo de ensino especiali-
zado, criou-se o curso de mestrado pro$ssional do Programa 
de Pós-Graduação em Estudos Marítimos (PPGEM) na 
Escola de Guerra Naval (EGN). A categoria é uma política 
educacional que objetiva a formação de um tipo de pro$ssio-
nal especí$co, que relaciona o conhecimento teórico com a 
prática (WERLE, 2015). Os trabalhos de conclusão podem 
assumir formas de dissertação, desenvolvimento de protóti-
pos, relatório técnico, projetos, entre outras. Segundo Werle 
(2015), o mestrado pro$ssional é um “curso que possibilita 
capacitação para a prática pro$ssional avançada e transforma-
dora, voltado para a inovação pela incorporação do método 
cientí$co e rigor metodológico na gestão, produção e aper-
feiçoamentos tecnológicos” (WERLE, 2015, p. 16).

A proposta de criação do PPGEM foi aprovada sem res-
trições em 2013 pela CAPES. A EGN tornou-se, então, a pri-
meira organização militar (OM) da Marinha do Brasil (MB) a 
conduzir, com recursos humanos e materiais próprios, um pro-
grama de pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado, nos 
termos requeridos pela CAPES. Na 181ª Reunião do Conselho 
Técnico Cientí$co da Educação Superior (CTC-ES), ocorrida 
em 30 de novembro de 2018, aprovou-se também a instituição 
do curso de doutorado pro$ssional no âmbito do programa. 
Avaliado com nota cinco no sistema da CAPES, o PPGEM 
passou a contar, então, com ambos os níveis da pós-graduação, 
capacitando pro$ssionais quali$cados de forma ainda mais plena 
para atender às demandas sociais e organizacionais relaciona-
das com o tema marítimo. Isso vem ampliando consideravel-
mente a capacidade de pesquisa cientí$ca, conduzida por um 
corpo docente dotado de militares e civis titulados em nível 
de doutorado e de mestrado, que passaram a liderar pesqui-
sas no âmbito dos Estudos Marítimos e das Ciências Navais.

Um dos re9exos dessas novas capacitações na área de 
pesquisa foi o signi$cativo aumento da produção intelectual 
da EGN, no Brasil e no exterior, com diversas publicações 
e participações, sendo alguns trabalhos premiados em com-
petições nacionais. Esses resultados se aderem à proposta do 

PPGEM de “preparar quadros civis e militares com ênfase no 
campo marítimo, a $m de contribuir para o aperfeiçoamento 
da capacitação de pessoal especializado e fomentar pesquisas 
para a ampliação do conhecimento acadêmico marítimo em 
áreas de interesse do poder naval e da defesa” (BRASIL, 2017).

O programa explora o aspecto multi e interdisciplinar, 
seguindo a tradição de países em que os Estudos Marítimos 
já estão consolidados, como o Reino Unido e os Estados 
Unidos. Conforme regulamento disponibilizado, “o objetivo 
do PPGEM é oferecer curso stricto sensu fundamentado em 
conhecimento eminentemente interdisciplinar dos estudos 
marítimos, teórico e aplicado” (BRASIL, 2013, p. 2).

Um diferencial do PPGEM se apoia em característica 
própria dos docentes da EGN, cuja signi$cativa parcela dos 
professores doutores, embora titulados na área de ciências 
humanas e sociais aplicadas, tiveram a formação da Escola 
Naval e dos cursos de carreira fortemente apoiados nas maté-
rias típicas de engenharia. Isso os habilita, de forma especial, 
para o trânsito e o diálogo entre duas culturas cientí$cas: das 
humanidades (“Humanities”) e das ciências duras (“Sciences”).

2. OBJETIVOS

O trabalho possui o objetivo principal de explorar a condição 
do PPGEM como um “produto” inovador na área de formação 
de quadros em nível de pós-graduação no campo dos Estudos 
Marítimos, sob a perspectiva da interdisciplinaridade, inserção 
social, integração civil-militar e produção acadêmica coopera-
tiva. A pesquisa em andamento busca interpretar e acompanhar 
o potencial do programa no que tange ao desenvolvimento da 
mentalidade marítima, às contribuições para a solução de pro-
blemas complexos e para a geração de pensamento estratégico 
autóctone com foco no poder marítimo. Além disso, secunda-
riamente visa revisar os conceitos de inovação e interdiscipli-
naridade, a partir do ponto de vista do ensino como vetor ino-
vador, e mapear o per$l do PPGEM, diferenciando-o dentro 
das áreas de Defesa e Estudos Marítimos.

3. METODOLOGIA

Para a concretização dos objetivos, utilizou-se a metodolo-
gia exploratória, de forma a realizar uma revisão bibliográ$ca 
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sobre os temas de inovação e interdisciplinaridade por meio 
da coleta de dados e informações. Para tanto, utilizou-se a 
documentação indireta, englobando a pesquisa documental 
e bibliográ$ca. O levantamento bibliográ$co incluiu buscas 
em bases de dados públicas.

Complementou-se a pesquisa com coleta de dados e 
informações sobre a estrutura do PPGEM, incluindo suas 
produções bibliográ$cas e técnicas, trabalhos $nais de con-
clusão de curso, discentes, docentes, entre outros dados. 
A pesquisa foi feita nos sítios eletrônicos o$ciais da MB, da 
EGN e nas plataformas Sucupira e Lattes. Destaca-se que a 
Plataforma Sucupira é uma base de dados desenvolvida pela 
CAPES e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) com o objetivo de coletar informações dos progra-
mas de pós-graduação do Brasil reconhecidos pela CAPES. 
As informações disponíveis nesse sistema podem ser acessa-
das por toda a comunidade acadêmica, reforçando o princí-
pio da transparência.

Para alcançar os propósitos do projeto de interpretar e 
acompanhar o potencial do programa no que tange ao desen-
volvimento da mentalidade marítima, às contribuições para 
a solução de problemas complexos e para a geração de pen-
samento estratégico autóctone com foco no poder marítimo, 
foram desenvolvidos indicadores próprios.

4. RESULTADOS

Inicialmente, cabe destacar que o PPGEM está vinculado 
à área de concentração denominada Defesa, Governança 
e Segurança Marítimas, que simboliza a vocação natural 
desse programa da EGN. Para fins de organização dos 
esforços de pesquisa e ensino, a área de concentração ori-
gina três linhas de pesquisa: política e estratégia marítima; 
regulação do uso do mar, processo decisório e métodos 
prospectivos; e política e gestão em ciência, tecnologia e 
inovação no ambiente marítimo. A área de concentração 
e as linhas de pesquisa se alinham aos Estudos Marítimos 
à medida que visam aos estudos interdisciplinares sobre 
“os mares e águas interiores do mundo, tendo como fina-
lidade o estudo das relações políticas e sociais do homem 
com os mares” (BRASIL, 2017), incluindo as vertentes 
econômicas, estratégicas, científico-tecnológicas, ambien-
tais, entre outras.

A interdisciplinaridade presente nos Estudos Marítimos 
se reflete no perfil acadêmico e profissional dos corpos 
docente e discente do PPGEM. De maneira geral, os docen-
tes possuem experiência acadêmica tanto na área de ciências 
exatas quanto na de humanas, o que aprimora a interseção 
entre os dois campos, criando pontes de compreensão entre 
variadas linguagens e formações discursivas originadas em 
diferentes domínios cognitivos. A graduação em Ciências 
Navais ou Engenharia é complementada, na maioria dos 
casos, pela pós-graduação ou especialização em Ciência 
Política e História. Com relação aos discentes, nota-se 
uma formação variada, englobando cursos de Pedagogia, 
Letras, Engenharias, Direito, Educação Física, Relações 
Internacionais, Administração, entre outros. Ademais, há 
casos de alunos que são formados tanto na área de exatas 
como na de humanas, por exemplo. 

Além do per$l acadêmico múltiplo, destaca-se a varie-
dade do per$l pro$ssional. Há discentes com experiên-
cia nas áreas de Ensino, Jornalismo, Direito, Relações 
Internacionais, Comércio Exterior, Engenharia, Marinha 
Mercante, Gestão, Políticas Públicas, Defesa, entre outras. 
As experiências pro$ssionais alcançam tanto o setor pri-
vado quanto o público.

Tanto o per$l acadêmico quanto o pro$ssional contri-
buem para a interdisciplinaridade no programa, já que as 
formações acadêmicas variadas, as experiências pro$ssio-
nais e a amplitude etária do corpo discente se combinam 
para enriquecer os debates realizados em sala de aula ou no 
âmbito das pesquisas desenvolvidas dentro do programa. 
As discussões, por sua vez, contribuem para a realização de 
pesquisas cientí$cas de qualidade, atendendo aos interesses 
não só da EGN e da MB, como também da academia e da 
sociedade em geral. 

Ressalta-se que as pesquisas desenvolvidas no âmbito do 
PPGEM envolvem os campos dos estudos estratégicos, da 
defesa e da segurança internacional e recebem contribuições 
de outras áreas do conhecimento, incluindo as chamadas hard 

sciences, quando essas se voltam para as relações do homem 
com o mar. Nessas pesquisas, adotam-se as boas práticas 
metodológicas nacionais e internacionais. 

Nessa perspectiva, atenta-se para uma gama de assuntos 
explorados nos trabalhos de conclusão de curso no âmbito 
do mestrado. Os temas das pesquisas desenvolvidas pelos 
discentes podem ser inseridos nas áreas de Ciência Política, 
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Relações Internacionais, Direito, História, Ciência e Tecnologia, 
Biologia, Administração, entre outras. O Quadro 1 faz refe-
rência a alguns dos trabalhos de conclusão de mestrado defen-
didos no PPGEM entre 2014 e 2017.

Além dos trabalhos de conclusão de curso, destacam-
-se as produções intelectuais, que englobam publicações 
bibliográ$cas e técnicas produzidas por docentes e dis-
centes. O Grá$co 1 traz o total da produção entre 2014 e 
2016, bem como o quantitativo da produção bibliográ$ca e 
técnica por ano. Destaca-se que, para o mestrado pro$ssio-
nal, a produção técnica possui um peso maior na avaliação 
da CAPES. Ressalta-se que, assim como os trabalhos de 
conclusão de mestrado, as produções re9etem a interdis-
ciplinaridade do programa. 

Os tipos de produção acadêmica mencionados somam-
-se ao quantitativo de teses, monogra$as e ensaios produzi-
dos no âmbito dos cursos de carreira ofertados pela EGN. 
Além disso, não se podem descartar as produções realizadas 
no Laboratório de Simulações e Cenários (LSC). Seus gru-
pos e projetos de pesquisa são coordenados pelos docentes do 
PPGEM. Assim, a crescente produção acadêmica da EGN 
aponta para o potencial de contribuição que a instituição 
tem para os Estudos Marítimos e para os interesses da MB.

A EGN recebe civis que se dedicam a pesquisas acadê-
micas na área de defesa e segurança internacional, abrindo 
espaço para a integração civil-militar espacial, relacional 
e institucional. No âmbito espacial, destaca-se a infraes-
trutura compartilhada entre civis e militares. Embora seja 

Quadro 1. Exemplos de trabalhos de conclusão de mestrado defendidos.

Mestrando(a) Título

Ana Fernanda 

Moreira Calder

O impacto das condições e da organização do trabalho em 

espaço confinado: um olhar sobre os submarinos brasileiros

Cineme Dantas Escassez no meio da abundância: os impactos dos cenários de escassez de água para o Brasil

Eduardo André 

Araujo de Souza
A questão da segurança e defesa cibernética: esforço político-administrativo da Marinha do Brasil

Felipe Augusto 

Rodolfo Medeiros

As práticas internacionais de acordos de obset: contribuições

às bases teórica, normativa e de políticas públicas do Brasil

Gildo José dos Reis
Os meios pacíficos de solução de controvérsias entre a República de Angola e a República 

Democrática do Congo relativos à delimitação de fronteiras marítimas

Jéssica de Freitas e 

Gonzaga da Silva

Na paz, cumpre-se preparar a guerra: a armada imperial e a defesa da fronteira da província 

do Mato Grosso contra a República do Paraguai (1852-1864)

CMG Luciano Ponce 

Carvalho Judice
A defesa proativa da Amazônia Azul e a área estratégica do pré-sal

CMG (Refº) Milton 

Ferreira Tito

Um estudo da evolução da marinha mercante brasileira com ênfase na navegação de longo 

curso: seu desenvolvimento e reflexos no comércio exterior

Oscar Bittencourt 

Neto
O direito do mar e a biotecnologia azul: investigação científica marinha e bioprospecção

Ramon Martins 

Andrade
A explotação de algas calcárias: uma fronteira na mineração brasileira

Soraya Fonteneles 

de Menezes

A territorialização do mar no século XXI: a estratégia marítima da República Popular da 

China na Ásia-Pacífico à luz do direito internacional do mar

Tatyanna Ramos 

Barreira
A atividade de licenciamento no submarino com propulsão nuclear

Fonte: adaptado em Brasil (2017). Ver lista completa em <https://www.marinha.mil.br/ppgem/?q=content/trabalhos-

de-conclus%C3%A3o-de-mestrado>. Acesso em: 10 set. 2017.
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uma organização militar, a escola permite que os alunos do 
PPGEM usufruam suas instalações, podendo os estudantes 
utilizar espaços comuns frequentados por militares alunos dos 
cursos de carreira e servidores civis. Dessa forma, ambientes 
como a biblioteca e o refeitório tornam-se lugares para troca 
de conhecimento e experiências.

Além disso, o próprio LSC consiste em um espaço de 
convivência entre civis e militares, à medida que serve como 
suporte institucional para as pesquisas cientí$cas oriundas 
das simulações realizadas no Centro de Jogos de Guerra 
(CJG) da EGN. A integração, nesse caso, é estabelecida por 
meio da participação civil nos jogos, seja em organização ou 
desenvolvimento de pesquisas a partir dos resultados apre-
sentados pelo CJG. 

Estando o aspecto espacial vinculado ao relacional, salien-
ta-se que a integração civil-militar pode ocorrer por inter-
médio dos laços formados, principalmente entre docentes e 
discentes, tendo em vista que há professores e discentes de 
origem militar. Nesse sentido, estimou-se que 22% do corpo 
discente é de carreira militar. O convívio semanal entre as 
duas culturas traz benefícios para as discussões em sala de aula 
e para as pesquisas desenvolvidas, à medida que há troca de 
experiências, enriquecendo os debates e as visões de mundo.

No que concerne ao âmbito institucional, nota-se que 
a EGN possui vínculos com instituições civis. O principal 
exemplo é a ligação existente entre o PPGEM, o Ministério 

da Educação e a CAPES. Esse vínculo re9ete uma abertura 
das instituições militares para a comunidade acadêmica, carac-
terizando, portanto, uma integração civil-militar. 

Nesse sentido, observa-se que o PPGEM possui uma 
rede cooperativa para pesquisa e produção acadêmica que 
inclui instituições brasileiras e internacionais, no âmbito 
civil e militar. De acordo com o site do programa, há quatro 
modalidades de parcerias: apoio, fomento, nacionais e inter-
nacionais (BRASIL, 2017). A descrição dos tipos de parce-
rias do PPGEM e algumas instituições participantes podem 
ser vistas no Quadro 2.

A rede cooperativa do PPGEM inclui outras instituições, 
como: Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED), 
Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI), 
Associação Brasileira de Direito Marítimo (ABDM), Fundação 
de Estudos do Mar (FEMAR), Instituto Pandiá Calógeras 
(IPC), Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de 
Defesa e Segurança (ABIMDE), Fundação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (FIRJAN), Amazônia Azul Tecnologias 
de Defesa S.A. (Amazul), Empresa Gerencial de Projetos 
Navais (EMGEPRON), Coordenadoria-Geral do Programa 
de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear 
(COGESN) e Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE). 

Cabe ressaltar o papel do LSC para o fomento da produção 
acadêmica cooperativa, pois o mesmo reúne todos os pesqui-
sadores externos vinculados à EGN por meio de intercâmbios 
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Fonte: adaptado da Plataforma Sucupira (BRASIL, 2017).

Gráfico 1. Produção intelectual do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval 

entre 2014 e 2016.
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de pesquisa voluntário ou remunerado com bolsas de estudo 
ou de estágio. Podem-se citar as interações com os cursos de 
Relações Internacionais e de Defesa e Gestão Estratégica 
Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Assim, o LSC atua como estrutura complementar à EGN e 
ao próprio PPGEM, servindo como um apoio de pesquisa e 
na realização de eventos.

Há também os grupos e projetos de pesquisa desenvolvi-
dos no âmbito da escola, como o Boletim Geocorrente, ini-
ciativa do Núcleo de Avaliação da Conjuntura Marítima, e 
a Revista da EGN, periódico editado que recebe artigos de 
pesquisadores de diversas instituições. Os eventos nacionais e 
internacionais organizados em diversas áreas temáticas tam-
bém visam aproximar os debates sobre defesa da comunidade 

Quadro 2. Parcerias no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos e instituições participantes 

(2014-2017).

Tipo de 
parceria

Descrição Instituições

Apoio

Instituições que dão suporte para a realização 

de eventos e/ou concedem bolsas de estudos 

para os discentes do PPGEM nos mesmos 

parâmetros que instituições de fomento

Fundação Ezute; Diretoria de Portos e Costas; 

Clube Naval

Fomento

Instituições de financiamento de pesquisa 

federais ou federativas que apoiam o PPGEM 

com recursos financeiros para projetos 

próprios ou interinstitucionais

CNPq; CAPES

Nacionais

Instituições parceiras por meio das quais o 

PPGEM (EGN) mantém vínculo via editais de 

projetos e grupos de pesquisa

Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército; Universidade da Força Aérea; Escola 

Superior de Guerra; Pontifícia Universidade 

Católica; Universidade de Brasília; Universidade 

de São Paulo; Universidade de Campinas; 

Universidade Federal de Pernambuco; 

Universidade Federal de Santa Catarina; 

Universidade Federal de Santa Maria; 

Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 

Universidade Federal Fluminense

Internacionais

Instituições parceiras mediante acordos de 

cooperação da EGN, editais de fomento à 

pesquisa, participação em eventos acadêmicos, 

intercâmbio de docentes e discentes, bancas, 

seminários, cursos etc.

Universidade de Lisboa; King’s College London; 

Leiden University; Naval War College; Colégio 

Interamericano de Defesa; Convênio COFECUB: 

Université de Brest, Aix-Marseille Université, Le 

Havre Université e Université de Rouen

Fonte: adaptado de Brasil (2017).

PPGEM: Programa de Pós-graduação em Estudos Marítimos; EGN: Escola de Guerra Naval; CNPq: Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

acadêmica, sendo instrumentos de divulgação e inserção 
social do programa, além de mecanismos de fortalecimento 
das relações institucionais, civis ou militares.

Por $m, salienta-se que tal rede de pesquisa coopera-
tiva gera diversas interações acadêmicas e intercâmbios que 
fomentam a organização de eventos, o desenvolvimento de 
produções acadêmicas e a troca de experiências internacio-
nais. O $m do ano de 2017 e o decorrer do ano de 2018 
contaram com diversas inserções internacionais dos discen-
tes e docentes do programa, entre as quais se destacam os 
estágios de alunas na Representação Permanente do Brasil 
na Organização Marítima Internacional, em Londres, e as 
apresentações de trabalho no King’s College London e na 
Universidade de Greenwich. 
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5. CONCLUSÃO

O estudo identi$cou o PPGEM, com seus cursos de mestrado 
e agora de doutorado, como uma inovação na área de educação, des-
tacando aspectos de interdisciplinaridade, integração civil-militar e 
produção acadêmica cooperativa, especialmente quanto à interna-
cionalização do programa. O programa caminha para a constituição 
da sua sexta turma (2019) e tem se destacado por excelência acadê-
mica e por uma ampla rede institucional, além de exibir número e 
variedade de produções votadas aos Estudos Marítimos que o dife-
rencia no campo da Ciência Política e das Relações Internacionais. 

A análise dos corpos docente e discente, além das 
parcerias acadêmicas e profissionais, são exemplos de 
conquistas que afetam diretamente a sociedade. Ao com-
binar as áreas de ciências naturais, exatas e humanas, 
o PPGEM atrai um público diferenciado que trabalha 
pela melhoria das relações de ensino, mercado e atua-
ção militar. Nesse sentido, o PPGEM se transformou 
numa oportunidade inovadora para a qualificação da 
MB como instituição formadora de pessoal especiali-
zado na área de atuação e pesquisa dos assuntos refe-
rentes aos mares e oceanos.

BRASIL. Estratégia Nacional de Defesa. Brasília: Ministério da 

Defesa, 2008.

______. Livro Branco de Defesa Nacional. Brasília: Ministério da 

Defesa, 2012.

______. Lei nº. 13.243, de  11  de  janeiro de 2016a.  Dispõe sobre 

estímulos ao  desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação 

científica e tecnológica e à inovação, e dá outras providências. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, 

DF, 12 jan. 2016, p. 1. 

______. Política Nacional de Defesa. Brasília: Ministério da Defesa, 2016b.

______. Estratégia Nacional de Defesa. Brasília: Ministério da Defesa, 2016c.

______. Marinha do Brasil. Escola de Guerra Naval. Regulamento do 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos. Rio de Janeiro: 

Marinha do Brasil, 2013. Disponível em: <https://www.marinha.mil.

br/sites/www.marinha.mil.br.ppgem/files/regulamento_ppgem.pdf>. 

Acesso em: 10 set. 2017.

______. Marinha do Brasil. Portal do Programa de Pós-Graduação 

em Estudos Marítimos. Brasil: Marinha do Brasil, 2017. Disponível em: 

<https://www.marinha.mil.br/ppgem/>. Acesso em: 10 set. 2017.

FURLANI, R.M.; OLIVEIRA, E.R. de. Currículo, interdisciplinaridade e o 

pensamento sistêmico novo-paradigmático como inovação no curso 

de administração. Pensamento & Realidade, v. 30, n. 1, p. 129-150, 2015.

LEMOS, C. Inovação na era do conhecimento. Parcerias Estratégicas, 

v. 5, n. 8, p. 157-179, maio 2000.

MARQUES, A.A.; FUCCILE, A. Ensino e pesquisa em defesa no Brasil: 

estruturação do campo e desafios. Revista Brasileira de Estudos de 

Defesa, v. 2, n. 2, p. 57-73, jul./dez. 2015. http://dx.doi.org/10.26792/

rbed.v2n2.2015.64674

NG, A.K.Y.; KOO, A.C.; HO, W.C.J. The motivations and added values of 

embarking on postgraduate professional education: Evidences from 

the maritime industry. Transport Policy, v. 16, n. 5, p. 251-258, 2009. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2009.08.004

NG, A.K.Y.; KOO, A.C.; PALLIS, A.A. Professionalization of the shipping 

industry via postgraduate education. Ocean & Coastal Management, v. 54, 

n. 5, p. 364-373, 2011. http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.ocecoaman.2010.10.031

WERLE, F. Mestrados profissionais da área de educação: políticas 

inovadoras para a educação superior. Revista do Programa de Pós-

Graduação Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública, 

v. 5, n. 2, 2015. 

REFERÊNCIAS



Revista Pesquisa Naval, Brasília - DF, n. 30, 2018, p. 63-72

| 63 |

PROCESSOS DECISÓRIOS

CONSIDERAÇÃO DA 
CONFIABILIDADE HUMANA NA 
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Resumo: A reconhecida contribuição do fator humano em acidentes 
envolvendo sistemas complexos — por vezes atribuída à falta de fer-
ramentas adequadas para sua consideração na fase de projeto — evi-
dencia a necessidade de modelos e processos dedicados à fase de con-
cepção de sistemas. Nesse contexto, este artigo apresenta o desenvol-
vimento de uma metodologia e de uma técnica para a consideração 
precoce da con$abilidade humana na concepção de sistemas comple-
xos — a Technique for Early Consideration of Human Reliability 
(TECHR). A metodologia proposta e a TECHR resultam em um 
procedimento simples e capaz de produzir modelos extremamente 
úteis na fase de projeto, representando uma contribuição original para 
o estado da arte da concepção de sistemas baseada em dados incertos.
Palavras-chave: Concepção de sistemas complexos. 
Análise  probabilística de segurança. Análise de con$abilidade 
humana. Technique for early consideration of human reliability.

Abstract: 8e recognized contribution of the human factor in 
accidents involving complex systems — sometimes attributed to 
the lack of suitable tools for its consideration in the design phase — 
highlights the need for models and processes dedicated to the early 
design phases. In this context, this paper presents a methodology 
and a technique developed for the early consideration of human 
reliability in complex systems design — named Technique for Early 
Consideration of Human Reliability (TECHR). 8e proposed 
methodology and technique result in a simple procedure capable 
of producing useful models for the design phase, representing an 
original contribution to the state of the art of systems conception 
under uncertainty.
Keywords: Complex systems design. Probabilistic safety 
assessment. Human reliability analysis. Technique for early 
consideration of human reliability.

1. INTRODUÇÃO

A incerteza sobre o comportamento dos sistemas com-
plexos (NORMAN; KURAS, 2006) que precede a exposição 
ao ambiente operacional contribui para que 80% dos custos e 
problemas observados ao longo da vida desses sistemas sejam 
criados durante o seu desenvolvimento (PAHL et al., 2007). 
Os riscos associados a esses problemas podem ser analisa-
dos quantitativamente por meio da Análise Probabilística 
de Segurança (APS) (HAYNS, 1999). A APS de instalações 
industriais é assunto que evoluiu com a complexidade dos 

sistemas, sendo considerada uma metodologia lógica, com-
preensiva e estruturada, focada na identi$cação e avaliação 
dos riscos de sistemas tecnológicos complexos, com o pro-
pósito $nal de melhorar suas características de segurança e 
desempenho, mantendo uma relação de custo-benefício acei-
tável (NASA, 2011).

Apesar da dificuldade de tratamento das incertezas 
durante a concepção, o risco associado à operação de siste-
mas críticos deve ser limitado — em geral, em atendimento 
a um critério de projeto, como, por exemplo, o limite para a 
frequência de dano ao núcleo do reator em plantas nucleares 
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(USNRC, 2014). Para quanti$car esse risco, além das infor-
mações sobre o ambiente operacional — e.g., estatística de 
fenômenos naturais —, a APS baseia-se na combinação 
de dados de con$abilidade de equipamentos e operadores. 
A importância de considerar o fator humano na concep-
ção dos sistemas é consensual desde os primeiros anos de 
desenvolvimento da APS (BORING, 2007), e os dados de 
desempenho humano são obtidos por meio das técnicas de 
Análise de Con$abilidade Humana (ACH) — encontra-se 
um signi$cativo número de técnicas e modelos dedicados à 
ACH, alguns ainda em desenvolvimento (MATURANA, 
2017), aplicáveis a diferentes fases do ciclo de vida dos sis-
temas. Contudo, para a fase de projeto, existe a preferência 
pelo desenvolvimento de técnicas qualitativas, limitando o 
uso de seus resultados à comparação da relação de custo-be-
nefício das alternativas de projeto (IMO, 2013).

O uso dos resultados da APS e da ACH para a compa-
ração de alternativas de projeto foi aplicado ou identi$cado 
como importante em uma variedade de áreas (MARTINS; 
FRUTUOSO E MELO; MATURANA, 2015). O estudo 
das APSs realizadas em várias indústrias ajuda a entender o 
consenso em torno desse conceito, ressaltando a contribui-
ção potencial dessas análises no desenvolvimento de novos 
sistemas. A exploração desse potencial depende da elabo-
ração de processos e modelos prospectivos que sejam sim-
ples, quantitativos, realistas, capazes de alimentar análises 
no estágio de projeto e que tragam resultados que possam 
ser interpretados pelos pro$ssionais envolvidos no processo 

decisório. Atualmente, é possível encontrar publicações com 
essas características para o caso da con$abilidade de equi-
pamentos — e.g., NASA (1995) —, o que não ocorre para o 
caso da con$abilidade humana.

Nesse contexto, os objetivos da pesquisa apresentada 
neste artigo foram: 
• Desenvolver uma metodologia para a concepção de sis-

temas que considere o fator humano; 
• Desenvolver modelos prospectivos de desempenho humano 

aplicáveis à fase de concepção de sistemas. 

Os resultados e um estudo de caso serão apresentados 
nas próximas seções.

2. METODOLOGIA DE CONCEPÇÃO 
E MODELO PROSPECTIVO DE 

DESEMPENHO HUMANO

A metodologia proposta permite a consideração pre-
coce da con$abilidade na concepção de sistemas complexos 
e a comparação dos agentes que podem compor o sistema. 
No processo de desenvolvimento, procurou-se um método 
caracterizado pela facilidade de entendimento de suas eta-
pas e resultados, independentemente de ser utilizado por 
especialistas em ACH. A seguir, apresentam-se suas nove 
etapas, considerando as relações de dependência represen-
tadas na Figura 1: 

Figura 1. Etapas da metodologia proposta.

Fonte: Maturana (2017).
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1. Cenário: de$nir as necessidades a serem atendidas pelo 
sistema e elaborar o cenário operacional; 

2. Análise de tarefas: buscar uma sequência de eventos resul-
tantes das ações do sistema que atenda aos requisitos esta-
belecidos no cenário proposto na Etapa 1; 

3. Tecnologia aplicável: formar um banco de dados de 
equipamentos aplicáveis à área para a qual o sistema é 
desenvolvido; 

4. Funções de equipamentos: discriminar os dados funcio-
nais e de con$abilidade para as funções dos equipamen-
tos listados na Etapa 3; 

5. Funções humanas: de$nir um modelo para a con$abili-
dade humana dedicado à área de aplicação do sistema; 

6. Agrupamento dos agentes: agrupar os possíveis agentes 
para as ações requeridas — descritas na Etapa 2 — entre 
as soluções apresentadas nas Etapas 4 e 5; 

7. Seleção da maior con$abilidade: partindo da Etapa 6, 
escolher a solução que apresente maior con$abilidade, 
ponderando os dados de incerteza sobre sua estimativa; 

8. Con$abilidade do sistema: avaliar a adequação dos resul-
tados já obtidos; 

9. Solução para o sistema: descrever o sistema, apresentando 
a con$abilidade da solução encontrada, bem como os 
resultados das análises de incerteza. 

As Etapas 6, 7 e 8 — discriminadas em vermelho na 
Figura 1 — são consideradas em ciclos de desenvolvimento 
de soluções (quando as informações das etapas anteriores são 
utilizadas para comparar alternativas de projeto).

A TECHR foi desenvolvida com o propósito de obter 
modelos prospectivos atualizáveis de desempenho humano, 
a serem explorados na fase de concepção de sistemas. Esta é 
precisamente a demanda da Etapa 5 — Funções humanas 
da metodologia de concepção proposta. Sendo assim, um 
modelo obtido pela aplicação da TECHR pode ser aprovei-
tado nesta etapa. Maturana (2017) apresentou a aplicação da 
TECHR e o modelo resultante — na forma de uma Rede 
Bayesiana (RB) (CHARNIAK, 1991) —, tendo empregado 
a taxonomia de Reason (1990) para classi$car os tipos de 
erro humano em conjunto com a taxonomia de Bloom et al. 
(1956) para classi$car as ações humanas, resultando em um 
modelo abrangente, estruturado e 9exível, e que pode ser uti-
lizado na fase de concepção de sistemas. Havendo disponi-
bilidade de informação, este modelo pode ser explorado para 

a de$nição da Human Error Probability (HEP) de forma 
especí$ca — e.g., ao considerar os tipos de erro que podem 
ocorrer na ação em análise, como alternativa à associação dos 
dados de desempenho das ações genéricas do modelo —, 
melhorando a representatividade do modelo para o contexto 
de execução da ação.

Para demonstrar a aplicação em casos concretos da meto-
dologia e do modelo obtido pela TECHR, Maturana (2017) 
apresentou dois estudos de caso com os seguintes escopos: 
• Concepção da operação de um sistema; 
• Concepção de um sistema completo (equipamentos e 

operação). 

Este artigo traz os resultados do primeiro estudo, que se 
refere à concepção de um procedimento operacional para 
o Sistema de Resfriamento da Piscina de Estocagem de 
Combustível (SRPEC), de$nindo a con$guração dos fato-
res humanos sem alterar os equipamentos preestabelecidos 
para este sistema.

3. CONCEPÇÃO DO 
PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL DO SISTEMA DE 
RESFRIAMENTO DA PISCINA 

DE ESTOCAGEM DE COMBUSTÍVEL 

O SRPEC está sendo concebido para resfriar os compar-
timentos da Piscina de Estocagem de Combustível (PEC) 
que estoca os Elementos Combustíveis (ECs) recém-removi-
dos de um reator nuclear do tipo Pressurized Water Reactor 
(PWR), e que ainda produzem calor e mantêm a capacidade 
de contaminar a água que os resfria. Na falta de refrigeração, 
esse calor pode dani$car o revestimento dos ECs e expor o 
seu conteúdo radioativo, contaminando o ambiente de forma 
severa. As próximas seções apresentam os resultados de cada 
etapa da metodologia, conforme Figura 1.

3.1. ETAPA 1: CENÁRIO
O esquema presente Figura 2 foi elaborado para facilitar 

a descrição do SRPEC — os equipamentos envolvidos na 
operação podem ser identi$cados pelos seguintes códigos: ele-
mento combustível (EC); trocador de calor (T); bomba (B); 
painel de controle (P); sinal sonoro e/ou luminoso (S); e 
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válvula (V). Nesse esquema, as linhas contínuas representam 
as tubulações consideradas neste trabalho; as linhas pontilha-
das, os cabos de controle, de instrumentação e de potência 
que ligam os componentes do SRPEC; as linhas tracejadas, 
a tubulação dos sistemas não modelados neste trabalho; e os 
sensores de monitoramento e controle são representados por 
círculos sobre os equipamentos monitorados.

Além das características do sistema, apresentam-se as 
seguintes restrições para o projeto da operação: 
1. Con$abilidade: a frequência de falha do SRPEC deve ser 

menor que 1,00E-03 em um ano; 
2. Mistura do 9uido: com o objetivo de minimizar a gera-

ção de rejeitos, os 9uidos dos diferentes compartimentos 
devem ser resfriados de modo independente — sem a 

ocorrência de mistura de 9uido, veri$ca-se que diferentes 
modos operacionais podem ser alcançados pelo alinha-
mento adequado das válvulas apresentadas no esquema 
da Figura 2.

Para calcular a frequência de falta de resfriamento na 
água da PEC, foi elaborada a árvore de eventos reproduzida 
na Figura 3 — válida para qualquer modo operacional do 
SRPEC. A frequência λ(EI) da necessidade de resfriamento 
da PEC foi estimada considerando-se que a PEC recebe uma 
descarga anual de EC. Os eventos #A1, #A2, #M1, #M2, #D1 
e #D2 tiveram as probabilidades de$nidas na Etapa 8 deste 
estudo (vide o item 4.2.2). Os demais eventos, relacionados às 
falhas dos equipamentos do SRPEC, tiveram as probabilidades 

Figura 2. Diagrama esquemático para o Sistema de Resfriamento da Piscina de Estocagem de Combustível.

Fonte: Maturana (2017).

Sistema de
amostragem

(SA)

Compartimento
PEC-III

Compartimento
PEC-II

Compartimento
PEC-I

Sistema de
drenagem

(SD)

EC

EC

C
a
n
a
l 
d
e

tr
a
n
sf
e
rê
n
c
ia

(C
T
) P1

P2

S2

S3

S1

Sistema de
limpeza e

purificação (SLP)

Sistema de água
de resfriamento de
segurança (SARS)

Prédio do combustível (PC)

Sala de controle (SC)

T1

T2

T3

B1 B2

B3 B4

V57

V71 V52

V14

V
7
0

V
11

V
4
0

V
7
3

V
7
4

V
7

V
9

V
4

V
5

V
3
4

V
3
7

V
6
5

V
5
3

V
3
6

V
6
2

V
3
8

V
3
5

V
2
2

V
2
3

V
2
5

V
2
7

V
4
7

V10

V46

V75V45

V64

V56

V17

V51

V72

V31 V63

V44 V76

V28



Marcos Coelho Maturana

Revista Pesquisa Naval, Brasília - DF, n. 30, 2018, p. 63-72

| 67 |

Figura 3. Árvore de eventos para o Sistema de Resfriamento da Piscina de Estocagem de Combustível.

PEC: piscina de estocagem de combustível.

Fonte: Maturana (2017).

calculadas com base na con$abilidade dos componentes do sis-
tema. Os resultados estão apresentados na Tabela 1. 

3.2. ETAPAS CÍCLICAS
As etapas cíclicas da metodologia são realizadas itera-

tivamente — vide a Figura 1. Nessa aplicação foram rea-
lizadas duas iterações. Esta subseção apresenta os resulta-
dos de cada etapa, na última iteração. Ressalta-se que, nessa 

aplicação — em razão de não haver possibilidade de alteração 
dos equipamentos que compõem o SRPEC —, as Etapas 3 e 
4 não foram realizadas como parte do processo de concepção. 
A tecnologia aplicável e as funções dos equipamentos foram 
estudadas na Etapa 1. Além disso, os dados de desempenho 
humano considerados na Etapa 5 foram obtidos diretamente 
do modelo prospectivo apresentado em Maturana (2017) — 
resultante da aplicação da TECHR.
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3.2.1. Etapa 2: Análise de tarefas

Para a determinação da sequência das tarefas que com-
põem o procedimento operacional, foi aplicada a técnica 
Hierarchical Task Analysis (HTA), conforme descrito por 
Stanton (2006). Assim, considerando o contexto descrito na 
Etapa 1, foram de$nidos os objetivos primários do proce-
dimento operacional, diretamente relacionados aos eventos 
ordenados na árvore de eventos da Figura 3. A aplicação da 
HTA levou à discretização dos objetivos primários das tarefas 
dos operadores no SRPEC e à possibilidade de associar ati-
vidades humanas para que esses objetivos sejam alcançados. 
Tomando como base esses objetivos, foi possível organizar 
uma sequência lógica de execução das atividades pelos ope-
radores — reproduzida na Figura 4 —, e que atende ao cená-
rio proposto na Etapa 1, i.e., que resulta no comportamento 
do sistema de acordo com as necessidades de$nidas naquela 
etapa (e.g., a sequência apresentada na Figura 4 contempla 
a operação do SRPEC em diferentes modos operacionais).

3.2.2. Etapas 6, 7 e 8: Ciclos de 

desenvolvimento de soluções

Nesta aplicação, foram realizados quatro ciclos de desenvol-
vimento de soluções — Etapas 6, 7 e 8 da metodologia (vide 
a Figura 1). Na Etapa 6, foram de$nidos os agentes para as 
atividades consideradas na Etapa 2 (vide a subseção 3.2.1) e 
foram encontradas correlações, de acordo com a taxonomia de 
Bloom, entre as atividades desses agentes e as ações do modelo 
prospectivo de desempenho humano. Como exemplo, a Tabela 2 
apresenta a correlação para a atividade 33 da sequência apre-
sentada na Figura 4. Essas correlações permitem a associação 

da HEP do modelo aos agentes de$nidos na Etapa 6, con-
forme demonstrado na Tabela 3 para as ações da atividade 33.

A seleção do conjunto de agentes com maior con$abili-
dade e o cálculo da con$abilidade do sistema (Etapas 7 e 8, 
respectivamente) foram realizados por meio de uma RB revi-
sada e atualizada a cada ciclo de desenvolvimento de solução. 
A RB resultante foi reproduzida na Figura 5. Nessa RB, os 
nós em verde reproduzem a árvore de eventos apresentada na 
Figura 3, os nós em azul reproduzem a sequência de eventos 
apresentada na Figura 4 e os demais nós representam as ações 
do modelo prospectivo de desempenho humano obtido pela 
aplicação da TECHR. Assim, a lógica apresentada na árvore 
de eventos da Figura 3, os dados de con$abilidade apresen-
tados na Tabela 1, e as HEPs obtidas do modelo de desem-
penho humano permitiram o preenchimento das Tabelas de 
Probabilidades Condicionais (TPCs) para os nós dessa RB.

Na RB da Figura 5, quando empregados os dados da 
coluna “Percentil 5%” das tabelas de HEP (e.g., Tabela 3), 
em vez dos dados da coluna “Mediana”, para as ações rela-
cionadas às atividades mais impactadas quando considerada 
a falha do SRPEC — i.e., relacionadas aos eventos #A1 e 
#M1 —, a probabilidade de falha do SRPEC foi estimada 
em 0,1%. Esse resultado atende à meta estabelecida na Etapa 
1. O emprego da coluna “Percentil 5%” para a HEP de uma 
ação está associado à evidência de boas condições para a sua 
execução. Essas condições referem-se aos fatores de desem-
penho que in9uenciam o operador de forma signi$cativa, 
como, por exemplo (MARTINS; MATURANA, 2013): 
• Fatores gerenciais e organizacionais: e.g., treinamento, 

seleção de pessoal; 

SRPEC: Sistema de resfriamento da piscina de estocagem de combustível.

Fonte: Maturana (2017).

Tabela 1. Eventos relacionados às falhas dos equipamentos.

Evento Descrição P(falha recuperável) P(falha irrecuperável)

#E1
Sucesso de equipamentos  

no alinhamento do SRPEC
6,74E-04 -

#E2
Sucesso de equipamentos durante  

o resfriamento (em condição normal)
4,00E-04 2,62E-04

#E3
Sucesso de equipamentos  

no realinhamento do SRPEC
- 2,82E-04

#E4
Sucesso de equipamentos durante o  

resfriamento (em condição degradada)
- 1,13E-03



M
a
rc
o
s C

o
e
lh
o
 M

a
tu
ra
n
a

R
e
v
ista

 P
e
sq

u
isa

 N
a
v
a
l, B

ra
sília

 - D
F
, n

. 3
0

, 2
0

18
, p

. 6
3

-7
2

| 6
9

 | Figura 4. Sequência de atividades no procedimento operacional do Sistema de Resfriamento da Piscina de Estocagem de Combustível.

19d
Verificar o 

funcionamento 
das bombas

6
Realizar o 
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bombas

5
Alinhar as 
bombas de 
acordo com 

o modo 
operacional

FIM
22d

Inspecionar 
linhas

21d
Avaliar a 

possibilidade 
de espúrio 
de painel

20d
Avaliar a 

possibilidade
de sinal 

espúrio/falha de 
baixa vazão

29d
Atuar 

no SRPEC

28d
Alinhar os 

trocadores de 
calor de acordo 
com o modo 
operacional

INÍCIO

2
Verificar a 

presença de 
válvula 

emperrada (na 
identificação)

1
Associar a 

necessidade de 
resfriamento 
a um modo 
operacional

32d
Colocar o 
sistema em 
stand by

31d
Decidir 
atuar no 
sistema

30d
Monitorar a 
temperatura 

da PEC

26d
Alinhar as 
válvulas de 
acordo com 

o modo 
operacional

27d
Alinhar as 
bombas de 
acordo com 

o modo 
operacional

Solucionar a 
anomalia 
(ação não 

desenvolvida)

4
Verificar a 
presença
de válvula 

emperrada (no 
acionamento)

3
Alinhar as 
válvulas de 
acordo com 

o modo 
operacional

23d
Realizar o teste 
de fluxo nos 
trechos de 
tubulação

24d
Listar as 

indisponibilidades 
do sistema

25d
Definir 

novo modo 
operacional

13
Monitorar 
a vazão 

no SRPEC

11
Acompanhar o 
comportamento 
do sistema após 
o acionamento

9
Verificar as 

condições gerais 
dos botões de 
acionamento

7
Alinhar os 

trocadores de 
calor de acordo 
com o modo 
operacional

15
Monitorar 
a radiação

14
Verificar o 
estado dos 

componentes 
do SRPEC

33
Cronometrar o 
tempo (atuação 
independente 
da temperatura

12
Monitorar 

a temperatura 
da PEC

10
Acionar 
o SRPEC 
via P1/P2

8
Alinhar o 
sistema de 
controle de 

acordo 
com o modo
operacional

18
Colocar o 
sistema em 
stand by

17
Atuar no
SRPEC

16
Decidir atuar 
no sistema

Depósito 
de EC 
na PEC

Fonte: Maturana (2017).
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Tabela 2. Correlação com as ações do modelo prospectivo de desempenho humano.

Atividade Ações Domínio Categoria
Processo 
Cognitivo

Código
Nível de 

Desempenho

33. Cronometrar 

o tempo

33. Cronometrar o 

tempo (OP1)
Cognitivo Avaliar Verificar A_C_5a Regra

33. Cronometrar o 

tempo (OP2)
Cognitivo Avaliar Verificar A_C_5a Regra

Tabela 3. Human error probability (HEP) para as ações da atividade 33 da Figura 4.

Código Nível de Desempenho Percentil 5% Mediana Percentil 95% Média

A_C_5a Regra 4,00E-02 1,00E-01 4,00E-01 1,57E-01 

Fonte: adaptado de Maturana (2017).

• Fatores ambientais: e.g., visibilidade, calor; e
• Fatores internos ao operador: e.g., fadiga, inteligência. 

Sendo contextuais, esses fatores devem ser avaliados na 
implantação do procedimento operacional como parte da 
ACH, e devem ser garantidas boas condições para a execu-
ção das ações às quais foram associadas HEPs mais otimistas.

A evidência de falha do SRPEC demonstra que o evento 
#E2 é o mais impactado entre aqueles relacionados às falhas 
nos equipamentos, sendo que os equipamentos mais impac-
tados são as bombas, os sensores de vazão e as conexões. 
De outra forma, quando considerada a evidência de sucesso 
no nó “E2” da RB, a probabilidade de falha no resfriamento 
cai de 0,1 para 0,05%, sugerindo que a melhora na con$abi-
lidade do SRPEC pode ser alcançada pela alteração da con-
$guração dos equipamentos e/ou por automação.

3.3. ETAPA 9: DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
Os resultados apresentados nas etapas anteriores propõem que 

a operação do SRPEC seja realizada por dois operadores, iden-
ti$cados por OP1 e OP2 na descrição das atividades que devem 
ser executadas concomitantemente (e.g., Tabela 2). Para a maior 
independência desses operadores, é proposto que sejam lotados 
em áreas diferentes da planta e que, nas atividades de veri$ca-
ção, a atuação de um operador ocorra sem a presença do outro.

Pela aplicação do Método de Monte Carlo (ROBERT; 
CASELLA, 2004) na solução da RB apresentada na Figura 
5, foi obtida a variabilidade da probabilidade de falha do 
SRPEC. Isso foi feito variando as HEPs das ações da rede 

segundo as funções de probabilidades do modelo de desem-
penho. Dessa forma, a mediana foi calculada em 1,08E-03, 
o percentil 5% foi calculado em 8,00E-04 e o percentil 95% 
foi calculado em 1,35E-03. A probabilidade 1,00E-03 (meta 
para a concepção) foi obtida para o percentil 28%.

4. CONCLUSÃO

Dados os requisitos de projeto, as informações sobre con-
$abilidade podem ser exploradas na escolha das partes que 
devem compor o sistema (equipamentos e operadores), em 
uma comparação tanto das características de con$abilidade 
desses agentes quanto da quantidade de recursos aplicados. 
Em uma abordagem comum, a con$abilidade é introduzida 
de forma quantitativa em fases mais avançadas do projeto. 
Essa abordagem traz desa$os relevantes quando há necessi-
dade de melhora da con$abilidade, por exemplo: 
• Resistência dos tomadores de decisão em voltar à fase de 

concepção para introduzir as alterações necessárias — em 
geral, devido aos custos envolvidos; 

• No retorno à fase de concepção, inde$nição dos pro-
jetistas sobre como atuar no sistema para aumentar a 
con$abilidade; 

• Consideração equivocada de que a adaptabilidade humana 
pode resolver qualquer desvio.

Tendo em vista a atenuação dessas limitações, este traba-
lho propôs uma metodologia para a concepção de sistemas 



M
a
rc
o
s C

o
e
lh
o
 M

a
tu
ra
n
a

R
e
v
ista

 P
e
sq

u
isa

 N
a
v
a
l, B

ra
sília

 - D
F
, n

. 3
0

, 2
0

18
, p

. 6
3

-7
2

| 7
1  |

Fonte: Maturana (2017).
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Figura 5. Rede Bayesiana para a avaliação da meta de confiabilidade — 2ª iteração: ciclo 2.
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complexos que considera a con$abilidade quantitativamente 
ainda na fase de concepção, como instrumento para a tomada 
de decisão sobre os agentes que devem compor o sistema 
(tanto equipamentos quanto operadores). Dada a necessidade 
de técnicas quantitativas para a consideração da con$abili-
dade humana nas fases iniciais de projeto, apresentou-se a 
TECHR para o desenvolvimento de modelos prospectivos 

de desempenho humano — empregando RB para considerar 
dependências, combinar dados e realizar atualização bayesiana 
de forma expedita. O desenvolvimento do SRPEC demons-
trou o potencial da metodologia e da TECHR como ferra-
mentas de projeto. Apresenta-se, portanto, uma contribui-
ção original para o estado da arte da concepção de sistemas 
baseada em dados incertos.
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NORMAS PARA SUBMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA REVISTA PESQUISA NAVAL

1 . OBJETIVO
A Revista Pesquisa Naval (RPN) é um periódico cientí$co de 

publicação anual que apresenta à comunidade cientí$ca uma cole-
tânea de estudos desenvolvidos por pesquisadores das áreas cien-
tí$ca, tecnológica e de inovação, cujos temas sejam pertinentes às 
áreas de interesse da Marinha do Brasil (MB).

O periódico é publicado pela Diretoria-Geral de Desenvolvimento 
Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM) e avaliado pelo 
Sistema de Classi$cação de Periódicos, Anais, Revistas e Jornais 
(QUALIS) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) nas seguintes categorias: “B5”, nas áreas de avaliação 
Engenharia II, Engenharia III, Geociências, Planejamento Urbano 
e Regional / Demogra$a e; “C” na área de avaliação Interdisciplinar.

2. CORPO EDITORIAL
A administração da RPN será conduzida pelo Corpo Editorial 

composto pelo Editor-Chefe, Editores-Adjuntos, Conselho Editorial 
e pela Comissão Editorial, sendo:

Editor-Chefe:

Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha.

Editores-Adjuntos:

Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP; 
Diretor do Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro – 
CTMRJ; e
Diretor da Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade – 
AgNSNQ.

Conselho Editorial (com os seguintes elementos organizacionais 
da DGDNTM):

Presidente: Assessor de Relações Institucionais (DGDNTM-30).

Membros:

Assessor Jurídico (DGDNTM-901);
Encarregado da Divisão de Parcerias Estratégicas (DGDNTM-31); 
Encarregado da Divisão de Tecnologia Industrial Básica 
(DGDNTM-32); Encarregado da Divisão de Planejamento e Controle 
de Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica (“OFFSET”) 
(DGDNTM-33); Encarregado da Divisão de Propriedade Intelectual 
(DGDNTM-41); Ajudante da Divisão de Parcerias Estratégicas 
(DGDNTM-3101); e Auxiliar da Divisão de Parcerias Estratégicas 
(DGDNTM-3102).

Comissão Editorial:

Membros da comunidade cientí$ca, requisitados “ad hoc”, que 
farão a avaliação dos artigos em submissão, observados os critérios 
de avaliação elaborados pelo Conselho Editorial e aprovados pelo 
Editor-Chefe da RPN.

3. NORMAS EDITORIAIS

3.1 – Características Gerais
3.1.1. A submissão de artigos é aberta a pesquisadores,perten-

centes ou não à Marinha do Brasil (MB), que apresentem trabalhos 
inéditos sobre os seus estudos, isto é, não publicados em quaisquer 
revistas ou periódicos, e cujos temas sejam, prioritariamente, per-
tinentes às áreas de interesse do Sistema de Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Marinha (SCTMB), abaixo discriminadas:

(I) Área de Sistemas de Armas e Munições: Compreende a 
capacitação para pesquisar, projetar, desenvolver protótipos e ava-
liar sistemas de armas e seus componentes (hardware), controle de 
armas (software), armamento de pequeno e médio calibre e muni-
ções, necessários às Operações Navais.

(II) Área do Ambiente Operacional: Compreende a capacitação 
para pesquisar, projetar, desenvolver e inovar modelos, métodos, sis-
temas, equipamentos, materiais e técnicas que permitam a produção 
de informações e a ampliação do conhecimento sobre os ambientes 
oceânico, costeiro, 9uvial e lacustre, necessários às Operações Navais.

(III) Área de Processos Decisórios: Compreende a capacitação 
para pesquisar, projetar, desenvolver protótipos e inovar modelos, méto-
dos, sistemas e técnicas que permitam a produção de informações e a 
ampliação do conhecimento sobre os processos decisórios, estratégicos, 
operacionais, gerenciais e de apoio, necessários às Operações Navais.

(IV) Área de Sensores, Guerra Eletrônica e Guerra Acústica: 
Compreende a capacitação para estudar, pesquisar, projetar, desen-
volver protótipos e inovar sistemas de detecção, de discrição e de 
contramedidas necessários às Operações Navais.

(V) Área de Desempenho Humano e Saúde: Compreende a 
capacitação de estudar, pesquisar, modelar, projetar e desenvolver 
protótipos, ampliando o conhecimento biomédico, farmacotécnico, 
psicológico, da bioengenharia e da ergonomia, visando a aumentar 
a capacidade de desempenho, de resistência a situações de pressão e 
de proteção da saúde do homem quando em combate e dos recursos 
de treinamento por simuladores, de interesse da Marinha.

(VI) Área de Materiais Especiais: Compreende a capacitação de 
estudar, pesquisar, projetar e desenvolver protótipos e experimentos 
de materiais para di$cultar a detecção de plataformas, para absorção 
de energia e proteção e detecção NBQR, para processos especiais 
de soldagem, para emprego na área nuclear, materiais resistentes à 
abrasão, ao impacto balístico e de materiais energéticos, ou ainda, 
materiais que possuam outras características físico-químicas espe-
ciais que sejam de interesse da Marinha.

(VII) Área de Energia: Compreende a capacitação de estudar, 
pesquisar, modelar, projetar e desenvolver protótipos e experimentos 
envolvendo sistemas de geração, exceto nuclear, de acumulação e de 
distribuição de energia e sistemas de propulsão de interesse  da Marinha.

(VIII) Área de Arquitetura Naval e Plataformas: Compreende 
a capacitação de estudar, pesquisar, projetar, simular e desenvolver 
protótipos, modelos e experimentos de plataformas navais, anfíbias, 
terrestres e aéreas, visando à previsão do seu comportamento nas 
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diversas condições do meio ambiente onde atuarão, da con$gura-
ção de seus sensores e armas e da con$guração de seus sistemas de 
propulsão e governo, necessários às Operações Navais.

(IX) Área de Cibernética (Tecnologia da Informação) e 
Comunicações: Esta área compreende dois segmentos: a cibernética 
(tecnologia da informação) e a tecnologia das comunicações, antes 
tratadas de forma isolada e atualmente abordadas de forma inte-
grada, considerando a convergência de suas respectivas tecnologias.

O segmento da cibernética,com ênfase na tecnologia da informa-
ção, compreende a capacitação de estudar,pesquisar,projetar,simular e 
desen- volver protótipos,modelos e experimentos,visando ao desen-
volvimento e à qualidade do software,à topologia das redes de com-
putadores,à cripto- logia e às medidas de apoio à guerra cibernética 
de interesse da Marinha. O segmento da tecnologia da comunicação 
compreende a capa- citação de estudar, pesquisar, projetar, simular e 
desenvolver protó- tipos, modelos e experimentos visando à comunica-
ção de dados e/ou voz e à avaliação de desempenho das comunicações.

(X) Área de Nanotecnologia: Compreende a capacitação de 
estudar, pesquisar, projetar, modelar, simular e desenvolver protóti-
pos e experimentos envolvendo a engenharia do átomo, que leve à 
criação de elementos, substâncias e materiais inexistentes na natureza 
e que atendam a necessidades especí$cas de interesse da Marinha.

(XI) Área Nuclear: Compreende a capacitação de estudar, pes-
quisar, projetar, modelar, simular e desenvolver protótipos e expe-
rimentos envolvendo as atividades afetas ao ciclo do combustível 
nuclear e a geração de energia nuclear para propulsão naval de inte-
resse da Marinha.

3.1.2. Os artigos em submissão serão encaminhados ao Conselho 
Editorial da RPN, por e-mail endereçado à caixa-postal dgdntm.
pesquisanaval@marinha.mil.br em formato, digital devidamente 
assinado(s) pelo(s) autor(es), de acordo com o e nos termos das 
presentes Normas.

3.1.3. Quando da submissão, será solicitado ao autor que enqua-
dre o artigo em uma das áreas de interesse do SCTMB, discrimina-
das no item 3.1.1. O Conselho Editorial, sempre que julgar neces-
sário, poderá alterar essa indicação.

3.1.4. Os autores dos artigos em submissão deverão acompa-
nhar o andamento do processo de seleção e efetuar as solicitações 
indicadas, por e-mail endereçado à caixa-postal dgdntm.pesquisa-
naval@marinha.mil.br.

3.1.5. O Português é o idioma o$cial da RPN. Em caráter 
excepcional, por decisão do Conselho Editorial, poderão ser acei-
tos trabalhos em outro idioma.

3.1.6. O artigo em submissão deverá ser inédito e não poderá 
ser submetido para publicação em outras revistas, simultaneamente 
com a RPN, implicando em cancelamento da submissão. Em caráter 
excepcional, por decisão do conselho editorial, poderão ser aceitos 
trabalhos não inéditos.

3.1.7. O número de artigos para publicação, por edição, será 
limitado a um por autor.

3.1.8. Os artigos originais serão submetidos à avaliação da 
Comissão Editorial, sem qualquer identi$cação de autoria, garantindo 

que sejam preservados o critério de sigilo do autor e a isenção na 
submissão para avaliação por pares.

3.1.9. O Conselho Editorial da RPN selecionará os artigos   
a serem publicados, avaliando o cumprimento das Normas para 
Submissão de Artigos Cientí$cos à RPN, bem como os pareceres 
apresentados pela Comissão Editorial.

3.1.10. No caso de haver número de artigos maior do que o com-
portado pela edição, os excedentes poderão ser reservados para publica-
ção nas edições subsequentes, mediante autorização formal dos autores.

3.1.11. Após aprovação do artigo em submissão, os autores serão 
comunicados formalmente e encaminharão ao Conselho Editorial a 
“Declaração de Responsabilidade e Cessão dos Direitos de Autor para 
Publicação de artigo na RPN”, conforme anexo. No caso de autoria 
múltipla, a declaração poderá ser assinada apenas pelo autor respon-
sável pela submissão do artigo, o qual se responsabilizará pelos demais.

3.1.12. A revisão gramatical e a obediência às normas de referência, 
citadas no item 3.2.14, deverão ser obrigatoriamente providenciadas pelo 
autor do trabalho, antes de sua submissão. Entretanto, no intuito de zelar 
pelo padrão culto da língua portuguesa, o Conselho Editorial da RPN 
se reserva ao direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem nor-
mativa, ortográ$ca e gramatical, respeitando, porém, o estilo dos auto-
res. As provas $nais serão enviadas aos autores para a devida rati$cação.

3.1.13. A versão $nal do artigo será adequada ao padrão de for-
matação grá$co da revista. Não serão fornecidas separatas. Os arti-
gos estarão disponíveis, no formato “pdf ”, no endereço eletrônico 
da revista, bem como o previsto no item 4.2.

3.1.14. Os autores dos artigos publicados não perceberão qual-
quer tipo de remuneração ou pró-labore.

3.1.15. A RPN $ca autorizada, em caráter de exclusividade, a 
publicar os artigos indicados na “Declaração de Responsabilidade e 
Cessão dos Direitos de Autor para Publicação de artigo na Revista 
Pesquisa Naval”, encaminhado de acordo com o item 3.1.11, pelo 
prazo e nas condições ali estabelecidas.

3.1.16. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da 
RPN, sendo permitida a reprodução parcial ou total dos trabalhos, 
desde que a fonte seja citada.

3.1.17. Os artigos publicados, bem como as opiniões emitidas 
nesses artigos, são de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es).

3.2 – Características Técnicas
3.2.1. Os artigos serão submetidos ao Conselho Editorial, con-

forme item 3.1.2, em arquivo eletrônico gravado na extensão “RTF” 
(Rich Text Format) e com tamanho máximo de 2MB.

Formato:
(I) margens: superior e esquerda 3 cm; direita e inferior de 2 cm e
(I) papel A4 (21cm X 29,7cm).

3.2.2. A estrutura dos artigos conterá as seguintes seções, na 
sequência indicada:

1. Título (português e inglês);
2. Identi$cação dos Autores;
3. Resumo;
4. Palavras-chave;
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5. Abstract;

6. Keywords;
7. Introdução;
8. Metodologia de Pesquisa;
9. Resultados;
10. Discussão;
11. Conclusões e
12. Referências.

Todas as seções e subseções, a partir da Introdução, serão nume- 
radas com algarismos arábicos. Permite-se a omissão da Seção (8) e 
a fusão das Seções (9) e (10), quando a natureza do trabalho assim 
o recomendar.

3.2.3. Tamanho: a extensão máxima do artigo será de 20 lau-
das, incluindo os elementos pré-textuais, texto e pós-textuais. Uma  
lauda é uma página com 1.250 caracteres.

3.2.4. Título: será breve e su$cientemente especí$co e descritivo, 
contendo as palavras-chave que representem o conteúdo do texto, acom-
panhado de sua tradução para o idioma inglês. Formato: fonte Times 
New Roman, tamanho 14, em negrito, letras maiúsculas e minúscu-
las e parágrafo centralizado, com efeito itálico para o título em inglês.

3.2.5. Identi$cação dos autores: deverá constar o nome com-
pleto de cada autor, seguido do título pro$ssional e titulação aca-
dêmica, informação completa sobre a a$liação do autor (incluindo 
instituição de origem, vínculo funcional, cidade, estado e país) e o 
endereço eletrônico para contato.

Formato: espaçamento entre linhas simples, fonte Times New 
Roman, tamanho 10, letras maiúsculas e minúsculas e parágrafo 
centralizado. Aplicar o efeito negrito somente para o nome do autor.

3.2.6. Resumo/Abstract: o resumo elaborado será de caráter 
informativo, de acordo com a NBR 6028 da ABNT, com o máximo 
de 250 palavras, ressaltando o objetivo, o método, os resultados e as 
conclusões. O abstract será a tradução integral do resumo para o inglês. 
Formato: espaçamento entre linhas simples, fonte Times New Roman, 
tamanho 12, com efeito itálico para o Abstract, e parágrafo justi$cado.

3.27. Palavras-chave/Keywords: as palavras-chave deverão ser 
separadas por ponto. As keywords serão a tradução integral das 
palavras-chave para o inglês.

Formato: espaçamento entre linhas simples, fonte Times New 
Roman, tamanho 12, com efeito itálico para as keywords, letras 
maiúsculas e minúsculas e parágrafo justi$cado.

3.2.8. Introdução: Parte inicial do artigo, onde deve constar a 
delimitação do assunto tratado. Os objetivos da pesquisa e outros 
elementos necessários para situar o tema do artigo.

3.2.9. Desenvolvimento: Parte inicial do artigo, que contém a 
exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Divide-se 
em seções e subseções, conforme a NBR-6024 da ABNT, que variam 
em funções da abordagem do tema e do método.

3.2.10. Conclusão: Parte Final do artigo, na qual se apresentam 
as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

3.2.11. Agradecimentos: se for o caso, deverão ser mencionados 
no $nal do trabalho, antecedendo as referências.

Formato: espaçamento entre linhas de 1,5, fonte Times New 
Roman, tamanho 12, letras maiúsculas e minúsculas e parágrafo 
justi$cado.

3.2.12. Referências: serão apresentadas em ordem alfabética no 
$nal do artigo, de acordo com a norma da NBR-6023 da ABNT. 
Todas as referências deverão ser citadas no texto de acordo com o 
sistema alfabético (autor-data).

Formato: espaçamento entre linhas simples, fonte Times New 
Roman, tamanho 12 e parágrafo justi$cado.

3.2.13. Notas explicativas: deverão ser evitadas. Quando pos-
sível, os textos com essas características serão incorporados aos ele-
mentos textuais.

3.2.14. As $guras, tabelas ou ilustrações devem conter legendas, 
créditos ou fonte de consulta. Caso haja $guras e tabelas importa-
das de outros programas, como Excel e Power Point, serão enviados, 
também, o arquivo de origem com resolução mínima de 200 DPI. 
As legendas, créditos ou fonte de consulta estarão em fonte Times 
New Roman - tamanho 10.

3.2.15. Com o propósito de atender ao item 3.1.5, os elemen-
tos textuais do artigo não poderão conter qualquer forma de iden-
ti$cação do(s) autor(es).

3.2.16. Para aspectos gerais de apresentação, referências biblio-
gráficas, citações, notas e demais detalhes, serão observadas as 
seguintes normas:
• ABNT – NBR-6021 – publicação periódica cientí$ca impressa;
• ABNT – NBR-6022 – artigo em publicação periódica cien-

tí$ca impressa;
• ABNT – NBR-6023 – referências;
• ABNT – NBR-6024 – numeração progressiva;
• ABNT – NBR-6027 – sumário;
• ABNT – NBR-6028 – resumo;
• ABNT – NBR-10520 – citações; e
• Apresentação tabular do Instituto Brasileiro de Geogra$a e 

Estatística – IBGE.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.1. Os autores dos artigos em submissão ao respectivo processo 

de seleção serão oportunamente informados sobre o seu andamento, 
por e-mail, até a publicação da RPN.

4.2. Os autores o receberão dois exemplares da edição que 
consta a publicação de seus artigos, considerando que ela também 
será disponibilizada na versão digital no sitio eletrônica da RPN. 
Caberá ao Conselho Editorial da RPN a responsabilidade pelo envio 
das revistas aos autores.

4.3. Quaisquer solicitações de informações adicionais deverão 
ser encaminhadas à:

Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha 
Conselho Editorial da Revista Pesquisa Naval Esplanada dos 
Ministérios, Bloco “N”, 4º andar CEP: 70055-900 – Brasília/DF
e-mail: dgdntm.pesquisanaval@marinha.mil.br 
Tel/Fax: (61) 3429-1944.
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE CESSÃO DOS DIREITOS
DE AUTOR PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO NA REVISTA PESQUISA NAVAL

Ao Presidente do Conselho Editorial da Revista Pesquisa Naval 

Esplanada dos Ministérios – Bloco “N” – 4º andar

70055-900 – Brasília – DF

Assunto: Declaração de Responsabilidade e de Cessão dos Direitos de Autor para publicação de artigo na 

Revista Pesquisa Naval.

Declaro(amos) que o artigo intitulado “___________________________________”, enviado à Revista Pesquisa 

Naval, periódico científico da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, é um 

artigo inédito e o seu conteúdo não está sendo considerado para publicação em outras revistas, seja no 

formato impresso seja no eletrônico.

Certifico(amos) que participei(amos) suficientemente da elaboração do artigo para tornar pública minha 

(nossa) responsabilidade pelo seu conteúdo.

Cedo(emos), com exclusividade, a título gratuito e pelo período de dois anos, os direitos autorais patrimoniais do 

artigo supracitado à Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, para publicação na ____ª 

edição da Revista Pesquisa Naval, a qual poderá ser em formato impresso ou em formato eletrônico, neste último 

caso para disponibilização na página Internet da RPN.

Aceito(amos) as condições deste termo. (todos os autores) 

Local, em _______de ______de 20__.

Assinatura do(s) autor(es) (nome completo, CPF, RG/Órgão Expedidor, cargo/profissão, instituição onde 

trabalha, endereço funcional)

ANEXO


