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RESUMO 

A utilização de práticas envolvendo o uso das radiações ionizantes nas 

diversificadas áreas do conhecimento aumenta a cada dia. Este crescimento alerta 

sobre o aumento da probabilidade de ocorrência de acidentes, emergências 

radiológicas e nucleares, com possíveis consequências para o público, trabalhadores 

e meio ambiente. Dentro deste cenário, é notório que estudos e reavaliações das 

ações de resposta a emergências, recebam propostas de melhorias contínuas. O 

cumprimento dos objetivos da resposta deve estar sustentado em processos táticos, 

operacionais e logísticos otimizados. A articulação através da comunicação entre as 

equipes envolvidas na resposta deve ser adaptável a cada acidente ou emergência, 

respeitando sua dimensão. O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação sobre o 

gerenciamento da comunicação nas ações de Preparação e Resposta a Emergências 

Radiológicas e Nucleares. Esta avaliação está apoiada nas boas práticas do Sistema 

de Comando de Incidentes (SCI) e do Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project 

Management Institute - PMI). Para tanto, a partir dos modelos citados foram criados 

indicadores de desempenho apoiados no BSC (Balanced Scorecard). Este indicadores 

permitiram avaliar de forma mais objetiva a performance dos processos de 

comunicação  associados a cada fase da resposta. O estudo culminou na proposta de 

modelos de documentos visando auxiliar o planejamento da comunicação em 

exercícios de preparação e ações de resposta, apoiados e adaptados nas boas 

práticas do PMI. Foram avaliados através destas metodologias casos reais 

selecionados de emergências radiológicas e nucleares publicados pela Agência 

Internacional de Energia Atômica (IAEA). 

 

Palavras-Chave: comunicação, emergências radiológicas e nucleares, sistema de 

comando de incidentes, gerenciamento de projetos e BSC  
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ABSTRACT 
 
 

The use of practices involving the use of ionizing radiation in diverse areas of 

knowledge increases every day. This growth warning about the increased probability of 

accidents, radiological and nuclear emergencies, with possible consequences for the 

public, workers and the environment. Within this scenario, it is clear that studies and 

reassessments of the emergency response actions, receive proposals for continuous 

improvement. The achievement of the objectives of the response must be sustained by 

tactical, operational and logistics optimized processes. The articulation through 

communication between the teams involved in the response must be adaptable to each 

accident or emergency, respecting its size. The objective of this study is to perform an 

assessment on the management of communication in the actions of Preparedness and 

Response to Nuclear and Radiological Emergencies. This assessment is supported by 

best practices of the Incident Command System (ICS) and the Institute of Project 

Management (Project Management Institute - PMI). For this purpose, based on models 

referred were established performance indicators supported by the BSC (Balanced 

Scorecard). These indicators allowed to evaluate more objectively the performance of 

the communication processes associated with each phase of the response. The study 

resulted in the proposed model documents aiming to assist planning of communications 

exercises in preparation and response actions, supported and adapted the best 

practices of PMI. These methodologies were evaluated by real cases selected from 

radiological and nuclear emergencies published by the International Atomic Energy 

Agency (IAEA). 

 

Keywords: communications, radiological and nuclear emergencies, incident command 

system, project management and BSC 
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GLOSSÁRIO 
 
 
Aceleradores de partículas: Aparelho para aumentar a velocidade e a energia de 

partículas elementares carregadas (por exemplo, elétrons e prótons), 
utilizando-se campos elétricos e/ou magnéticos. Exemplos: ciclotrons, 
aceleradores lineares, síncrotrons e geradores (CNEN, 2011). 

 
Acidente: Segundo o BSS 115 um acidente é  qualquer evento não intencional, 

incluindo erros de operação, falhas de equipamentos ou outros contratempos, 
cujas as conseqüências ou possíveis conseqüências não são desprezíveis do 
ponto de vista da proteção ou segurança.  

 
Acompanhamento do Orçamento: Acompanhamento apresentando o orçamento de 

cada atividade e o seu custo  atualizado, resumindo essas informações através 
de indicadores gráfico (VARGAS,2003).  

 
BSS 115 ( Basic Safety Standards- Safety Series 115 ): Documento que, dentre outras 

funções,  estabelece as recomendações quanto aos requisitos básicos a serem 
cumpridos em todas as atividades que envolvam exposições à radiação 
(IAEA,2012) 

 
Ciclo de vida do projeto / Project Life Cycle. Um conjunto de fases do projeto, 

geralmente em ordem seqüencial, cujos nomes e quantidades são 
determinados pelas necessidades de controle da organização ou organizações 
envolvidas no projeto. Um ciclo de vida pode ser documentado com uma 
metodologia (PMBOK, 2004). 

 
Codificar: Traduzir pensamentos ou idéias para uma linguagem que seja entendida 

pelas outras pessoas (PMBOK, 2004). 
 
Contaminação Radioativa: A contaminação, radioativa ou não, caracteriza-se pela 

presença indesejável de um material em determinado local onde não deveria 
estar (CNEN, 2012). 

 
Decodificar: Traduzir a mensagem de volta para pensamentos ou idéias 

significativos(PMBOK, 2004). 
 
Diagrama de marcos : Relatório que apresenta as datas de conclusão de cada 

atividade com seus  respectivos desvios, apresentando o atraso/adiantamento 
da atividade, bem  como o status de cada atividade com relação ao tempo 
através de um indicador  gráfico da situação da resposta (VARGAS, 2003).  

 
Emergência: É uma situação não-rotineira (fora do controle planejado) ou evento que 

necessita de ação imediata, principalmente para mitigar um risco ou 
conseqüências adversas para a saúde humana e a segurança, qualidade de 
vida, a propriedade ou o ambiente. Isto inclui as emergências nucleares e 
radiológicas, como também incêndios, liberação de produtos químicos 
perigosos, tempestades ou terremotos. Também inclui situações em que uma 
ação imediata é justificada para mitigar os efeitos de um perigo percebido 
(IAEA, 2002). 
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Emergência radiológica ou nuclear: È qualquer evento onde há, ou é percebido ser, 
um perigo devido à energia resultante de uma reação nuclear em cadeia ou 
dos produtos de decaimento de uma reação em cadeia, ou a exposição à 
radiação (IAEA, 2002). 

  
Enterprise Project Management (EPM): é um ambiente colaborativo de gerenciamento 

de portfólios e projetos. Esta ferramenta ajuda as organizações a obter 
visibilidade, percepção e controle de todo o trabalh (PMBOK, 2004). 

 
EVA: O valor agregado de cada projeto trata-se de uma saída da EVA (Earned Value 

Analysis), recentemente substituída por EVM (Earned Value Management) pelo 
PMI para evitar a confusão do conceito EVA®, referência a Economic Value-
added (PMBOK, 2004). 

 
Gamagrafia: É uma radiografia obtida através de raios gama. Por meio deste 

processo, pode-se detectar defeitos ou rachaduras no corpo das peças (CNEN, 
2011). 

 
GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos): é uma tecnologia que otimiza o 

acesso a conteúdos permitindo o armazenamento sistêmico preservando a 
originalidade dos documentos. A tecnologia  também permite uma indexação 
lógica e recursos de rastreabilidade nos acessos.  

 
Gráfico de Gantt: É uma representação gráfica de informações relacionadas ao 

cronograma. Em um gráfico de barras típico, as atividades do cronograma ou 
os componentes da estrutura analítica do projeto são listados verticalmente no 
lado esquerdo do gráfico, as datas são mostradas horizontalmente na parte 
superior e as durações das atividades são exibidas como barras horizontais 
posicionadas de acordo com as datas(PMBOK, 2004). 

 
Incidente: Esta terminologia é utilizada para descrever eventos que são na realidade 

acidentes em menor escala, distinguindo-se dos acidentes simplesmente pelo 
seu grau de severidade. Porém, essa é uma distinção arbitrária, já que tanto os 
acidentes quanto os incidentes podem se apresentar de forma menos ou mais 
significativa, mas ao contrário de um acidente, um incidente pode ser causado 
intencionalmente (IAEA, 1998).  

 
INES: A escala internacional de eventos nucleares (INES) foi desenvolvida em 1990 

pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) em parceria com a 
Agência de Energia Nuclear OECD (OECD/NEA) para facilitar a comunicação 
com o público em termos compatíveis à importância da segurança dos eventos 
em instalações nucleares. A escala INES classifica os incidentes e acidentes 
nucleares e radiológicos considerando três áreas de impacto: Pessoas e meio-
ambiente; barreiras radiológicas e controle; e níveis de defes (IAEA,2012).  

 
Instalação nuclear: instalação na qual material nuclear é produzido, processado, 

reprocessado, utilizado, manuseado ou estocado em quantidades relevantes 
(CNEN,2011). 

 
Instalação radiativa: estabelecimento ou instalação onde se produzem, 

processem,utilizam ou armazenem fontes de radiação (CNEN,2011). 
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Irradiação de Alimentos: Processo cada vez mais usado em todo o mundo para 
melhorar a qualidade de frutas frescas, grãos e vegetais, prevenindo o 
brotamento, retardando a maturação e aumentando o tempo de conservação 
dos alimentos. Consiste em submetê-los a pequenas doses de radiação, por 
um tempo determinado (CNEN, 2011). 

 
Kick-off:  Reunião Formal para iniciar o Projeto. 
 
Lista de Verificação (Checklist): È uma ferramenta estruturada, geralmente específica 

do componente, usada para verificar se foi executado um conjunto de etapas 
necessárias. 

 
Material radioativo: material contendo substâncias que emitem espontaneamente 

radiação ionizante (CNEN, 2011). 
 
Mitigação: é a diminuição ou limitação dos impactos dos riscos e desastres 

relacionados (UNISDIR,2009) 
 
Método do caminho crítico (CPM) / Critical Path Method (CPM): È uma técnica de 

análise de rede do cronograma* usada para determinar a flexibilidade na 
elaboração de cronogramas (a quantidade de folga) nos diversos  caminhos 
lógicos de rede na rede do  cronograma do projeto e para determinar a duração 
mínima total do projeto. As datas de início e de término mais cedo são 
calculadas através de um caminho de ida, usando uma data de início 
especificada. As datas de início e de término mais tarde* são calculadas 
através de um caminho de volta, começando de uma data de término 
especificada, que ocasionalmente é a  data de término mais cedo  do projeto 
determinada durante o cálculo do caminho de ida (PMBOK, 2004). 

 
Nível Percentual Completo de Atividades: Relatório que apresenta o percentual 

completo de cada uma das atividades previstas (de 0 a 100), identificando as 
atividades concluídas, as em andamento e as atividades a inicia (VARGAS, 
2003). 

 
Partes interessadas/Stakeholder: Pessoas e organizações, como clientes, 

patrocinadores, organizações executoras e o público, que estejam ativamente 
envolvidas no projeto ou cujos interesses possam ser afetados de forma 
positiva ou negativa pela execução ou término do projeto. Elas podem também 
exercer influência sobre o projeto e suas entregas. 

 
Patrocinador / Sponsor: A pessoa ou o grupo que fornece os recursos financeiros, em 

dinheiro ou em espécie, para o projeto. Perfilagem é uma operação de registro 
das características físicas das formações geológicas e dos fluidos presentes 
nas mesmas condições mecânicas do poço, através de sensores apropriados, 
cuja resposta é transmitida para a superfície através de cabos elétricos ou 
através de LWD (logging while drilling), que é a perfilagem feita durante a 
perfuração (PMBOK, 2004).  

 
PERT : É uma técnica que permite gerir a calendarização de um projeto. O método 

PERT consiste em representar, sob a forma de representação gráfica, uma 
rede de tarefas cujo encadeamento permite alcançar os objetivos de um 
projeto. 
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Plano de Emergência Local (PEL): plano, elaborado e implementado pelo titular da 
instalação, abrangendo a área de sua propriedade, que contém todas as 
medidas planejadas a serem desenvolvidas visando a segurança da população 
em caso de acidente radiológico (CNEN, 2011) 

 
Radiação Ionizante: Qualquer radiação que retira ou desloca elétrons dos átomos, 

produzindo íons. 
 
Radiografia industrial ensaio não- destrutivo de materiais com uso de fonte de 

radiação (CNEN, 2011) 
 
Radioisótopos: Isótopo radioativo. Isótopo instável de um elemento que decai ou se 

desintegra, emitindo radiação (CNEN, 2011) 
 
SIPRON: O Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON) tem por 

objetivos desenvolver atividades e supervisionar e coordenar ações que visem 
manter, permanentemente, a capacidade para a pronta resposta a situações de 
emergência nuclear no País e para a proteção dos materiais e conhecimentos 
sensíveis relacionados aos programas e projetos da área nuclear em 
desenvolvimento(SIPRON, 2012) 

 
Telecomando: É um cabo de aço que tem como função empurrar a fonte para fora da 

blindagem (irradiador), ou seja, através de comando realizado pelo operador. 
Estes podem ser  manuais (manivelas), elétricos ou pneumáticos  

 
Telex1: Foi um sistema internacional de comunicações escritas que prevaleceu até ao 

final do século XX. Consistia numa rede mundial com um plano de 
endereçamento numérico, com terminais únicos que poderia enviar uma 
mensagem escrita para qualquer outro terminal. 

                                                
1 Disponível em : http://pt.wikipedia.org/wiki/Telex, acessado em 02/03/2012 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 
  O emprego das radiações ionizantes é justificável em diversos campos das 

atividades econômicas e de pesquisas, trazendo benefícios líquidos para a sociedade. 

Encontramos exemplos na medicina, agricultura, indústria e segurança como áreas 

fortemente beneficiadas pelo emprego da tecnologia nuclear (CARDOSO, 2011). 

 Na medicina nuclear radioisótopos são utilizados tanto em diagnósticos quanto 

em terapias. A irradiação de produtos agrícolas através de irradiadores de grande 

porte é empregada para conservação de alimentos, como também na esterilização de 

materiais cirúrgicos e de higiene pessoal. Na indústria, fabricantes de peças ou 

equipamentos utilizam a Radiografia Industrial na área de controle da qualidade para 

verificar se há não-conformidades nas peças (TAUHATA, 2003). Na área de 

perfilagem de poços de petróleo sondas contendo fontes radioativas são empregadas 

para a medida e registro de parâmetros de poços (LEOCADIO, 2007). Na área de 

segurança máquinas de Raios X e aceleradores de partículas são empregados na 

inspeção de cargas e bagagens em portos, aeroportos e outros locais onde se 

justifiquem o emprego destes equipamentos (GILARDONI, 2011 e TODD RESEARCH, 

2011).  

 Com o crescimento global do consumo energético, muitos esforços têm sido 

empreendidos para aumentar e viabilizar em determinados países o incremento na 

geração de energia elétrica através da tecnologia nuclear. A energia nuclear tem se 

configurado como uma das tecnologias mais importantes para o futuro desta indústria, 

apresentando uma das melhores taxas de geração de calor entre as fontes térmicas, 

com baixa emissão de gases do efeito estufa (ELETROBRAS, 2011). Na Figura 1.1 é 

apresentada a participação por país na geração nuclear mundial. 

 Neste contexto, a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) tem 

contribuído como centro mundial de cooperação entre Estados Membros para 

promover o uso seguro e pacífico das tecnologias nucleares.  

 No Brasil a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) foi criada para ser 

a autoridade competente para o licenciamento e controle das instalações e práticas 

que utilizem materiais radioativos. O espaço físico onde pessoa jurídica, legalmente 

constituída, utilize, produza, processe, distribua ou armazene fontes de radiação é 

denominada de instalação radiativa. Já a instalação nuclear é o local onde o material 

nuclear é produzido, processado, reprocessado, utilizado, manuseado ou estocado em 

quantidades relevantes, as usinas nucleares são exemplos de instalações nucleares 

(CNEN, 2011). 
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Figura 1.1: Participação por país na geração de energia elétrica por  fonte nuclear 

(ELETROBRAS, 2011) 

  

 Analisando a Figura 1.1 verifica-se que o Brasil responde por 1% da 

participação na geração de energia elétrica por fonte nuclear mundial. Atualmente 

duas usinas nucleares estão em operação, Angra 1, com capacidade para geração de 

657 megawatts elétricos e Angra 2, de 1350 megawatts elétricos. Angra 3 será 

praticamente uma réplica de Angra 2, está prevista para gerar 1405 megawatts 

elétricos (ELETRONUCLEAR, 2011). Em contrapartida, no ano de 2010 totalizam 

cerca de 4000 o número de instalações radiativas  registradas junto a CNEN (CNEN, 

2010).  

 De fato, no Brasil e no mundo, devido à diversidade de aplicações das 

radiações ionizantes em várias áreas do segmento econômico, o número de 

instalações radiativas tende a ser muito maior que o número de instalações nucleares. 

 Em virtude da abrangência na proliferação do uso das radiações ionizantes 

tanto na área radiológica quanto nuclear, não pode deixar de ser considerado que este 

cenário leva ao aumento da probabilidade da ocorrência de acidentes com possíveis 

consequências para o público, trabalhadores e o meio ambiente.  

 No âmbito da área nuclear e radiológica, um acidente ocorre quando qualquer 

evento, incluindo erros de operação ou falhas de equipamentos, cujas consequências, 

reais ou potenciais são relevantes do ponto de vista de proteção radiológica (IAEA, 

2007).  
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 Dessa forma, são considerados possíveis cenários para acidentes com fontes 

radioativas: perda, roubo, dano ou incêndio de uma fonte radioativa; 

contaminação/exposição de público; re-entrada de satélites que contenham fontes 

radioativas na atmosfera terrestre; acidente no transporte de fontes radioativas; 

superexposição na área médica; contaminação de víveres e mananciais d’água 

(DISASTER, 2019).  

  Atualmente, também existe uma grande preocupação com atos terroristas ou 

criminosos empregando materiais radioativos, pois estes podem promover pânico e 

importantes impactos psicológicos, econômicos e ruptura social (IAEA, 2007, 

VALVERDE, 2010).  

  Segundo EL BARADEI (2004) existe um forte mercado global e especializado 

no tráfico de materiais radioativos, entre 1993 e 2001 houveram 175 casos de tráfico 

de material nuclear e 201 de outras fontes radioativas para aplicações médica e 

industrial, que evidentemente estão fora de controle regulatório e com finalidades não 

declaradas. 

O ano de 2001 foi sem dúvida um sinal de alerta para as nações quanto à 

necessidade dos governos estarem preparados e terem capacidade em responder 

emergências em larga escala, no âmbito regional, nacional, além de incidentes de 

menor-escala (BECKER, 2004, ANNELLI, 2006). Neste ano ocorreu o atentado de 11 

setembro de 2001; em seguida no dia 12 de outubro de 2001 esporos de Antraz 

introduzidos sob a forma de pó em envelopes foram enviados a várias figuras públicas 

nos Estados Unidos (ELHAJJI, 2009), além disso, o surto de febre aftosa no Reino 

Unido levantou junto aos americanos a possibilidade de agroterrorismo (ANNELLI, 

2006). Quanto a ameaças radiológicas, existe uma preocupação contínua por parte da 

IAEA (IAEA, 2003).  

 No ano de 2003 a IAEA, numa operação com autoridades francesas descobriu 
137Cs abandonado em Abidjan (IAEA, 2003). No ano de 2006, um ex-agente da KGB 

que obteve asilo na Grã-Bretanha morreu envenenado por 210 Po  que ao que tudo 

indica foi colocado em sua bebida (VALVERDE, et al,2011).  

Diante desses eventos, as emergências radiológicas ou nucleares, 

principalmente em ações terroristas continuarão a ser ameaças sérias e contínuas.  

 Dentro dos cenários citados, um acidente pode dar origem a uma emergência. 

As emergências nucleares podem ser originadas de instalações nucleares, como o 

acidente nuclear de Chernobyl que data de 1986, enquanto que as radiológicas podem 

ser originadas de instalações radiativas, como no acidente radiológico de Goiânia 

ocorrido em 1987.  
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Assim, a resposta a uma emergência radiológica ou nuclear é um conjunto de ações 

que visam mitigar as consequências do acidente para restaurar a segurança e a saúde 

humana, a qualidade de vida, os bens e o meio ambiente. Ela também pode fornecer 

uma base para a retomada da normalidade das atividades sociais e  econômicas 

(IAEA, 2002, VALVERDE, 2010). 

 De modo geral, a ocorrência de grandes acidentes envolvendo produtos 

químicos e radioativos, cujos impactos transcendem as fronteiras nacionais, tem 

resultado na adoção de regulamentos voluntários ou mandatórios, voltados para a 

prevenção de ocorrências similares. Até os anos 70, a comunidade internacional 

considerou os desastres como circunstâncias excepcionais, quando a capacidade de 

resposta local se esgotava e era necessário socorro de emergência externa. 

 O conceito de preparação para o desastre foi desenvolvido durante os anos 70 

e 80 e incluiu treinamento e a integração de algumas atividades setoriais para 

aumentar a capacidade de resgate, socorro e reabilitação durante e após o desastre 

(UNEP, 2002 apud PINTO, 2005).  

 Mais especificamente na área nuclear, a IAEA (2012) vem publicando e 

divulgando, nas últimas décadas, um conjunto de princípios, normas, guias, práticas e 

recomendações na preparação e resposta a emergências radiológicas e nucleares, 

incorporando a ampla experiência internacional nesta área. Dentre as publicações 

destacam-se: 

(a) As lições aprendidas nas emergências/acidentes radiológicos e nucleares 

(IAEA,1988,1992, 2005, 2009, 2012a, 2012b) ; 

(b) Os requisitos de segurança que estabelecem como devem ser conduzidos os 

processos tendo como princípio as publicações de Fundamentos de Segurança. 

Destacando-se o GS-R-2/ Preparação e Resposta para Emergências Radiológicas 

e Nucleares (IAEA, 2002); 

(c) Os guias ou manuais de Exercícios de Preparação e Resposta a emergências 

(EPR), são publicações complementares ao GS-R-2. Estes exercícios constituem-

se em cenários de acidentes supondo locais, recursos e capacidades nacionais. A 

estrutura destes exercícios deve ser revistos e personalizados na fase de 

preparação, visando a adequá-los à realidade local e dos envolvidos (IAEA, 2003); 

(d)  Os documentos Técnicos são publicações que relatam aspectos sobre temas 

específicos de trabalhos da IAEA (IAEA, 1996, 1998, 2001, 2007a, 2007b, 2008, 

2012b). 
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 Diante do exposto, os países devem estar preparados para a ocorrência de 

acidentes radiológicos ou nucleares. Para tanto se faz necessário mitigação e 

reavaliações contínuas das suas estruturas de resposta, que abrangem recursos 

humanos, materiais e sistemáticas, dentre os quais, equipes de profissionais 

treinados, instrumentos de medida de radiação e execução de exercícios de resposta 

a acidentes radiológicos ou nucleares dentro de cenários realistas (PINTO, 2005, TAN, 

2011).  

 Em outras áreas que envolvem desastres, como derramamento de óleo no 

mar, esta prática já é adotada por alguns países como Argentina, Canadá, EUA e 

Venezuela (SOUZA FILHO, 2006), onde os planos que contém a resposta para 

acidentes com óleo, outras substâncias nocivas e perigosas é chamado de plano 

nacional de contingência (SPÍNDOLA, 2005, SOUZA FILHO, 2006). A Lei brasileira N 
o. 9966,, que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 

causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas 

sob jurisdição nacional,define duas denominações relativas aos planos:  

(a) Plano de emergência: conjunto de medidas que determinam e estabelecem as 

responsabilidades setoriais e as ações a serem  desencadeadas imediatamente 

após um incidente, bem como definem os recursos humanos, materiais e 

equipamentos adequados à prevenção, controle e combate à poluição das águas;  

(b)  Plano de contingência: conjunto de procedimentos e ações que visam à 

integração dos diversos planos de emergência setoriais, bem como a definição dos 

recursos humanos, materiais e equipamentos complementares para a prevenção, 

controle e combate à poluição das águas.  

 
 Os exercícios devem contemplar a preparação de pessoal para uma resposta 

ideal. Esta requer o desempenho de várias funções básicas: de comando de 

emergência e notificação; controle e sistemas de comunicação para respondedores; 

avaliação de emergência, mitigação de situações de risco e ações de proteção para a 

resposta de emergência. No nível operacional, o plano de emergência radiológica 

deve estabelecer as autoridades responsáveis, comando, controle e definir 

responsabilidades organizacionais, desenvolver procedimentos que integram os 

esforços de todas as agências de resposta; definir os mecanismos de comunicação 

com as partes interessadas; identificar apoio logístico, suprimentos e equipamentos; e 

avaliar as condições de incidentes e consequências (BETHESDA, 2001, IAEA, 2002, 

TAN, 2011).  

 O plano de emergência serve como base para o desenvolvimento de outros 

planos, procedimentos e listas de verificação (EPR, IAEA, op.cit). Além disso, estes 
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devem ser adequados ao tipo de emergência seja ela de natureza radiológica ou 

nuclear.  

 Deste modo, a resposta é executada por pessoas, partes interessadas 

(stakeholders),, que se utilizam da comunicação para serem informadas dos fatos, 

compreender como devem realizar as tarefas e cumprir os objetivos traçados no 

planejamento (IAEA, 2002, PMBOK, 2004).  

 Logo, para atender aos objetivos da resposta é preciso antes da execução 

entender incialmente quais são as expectativas das partes interessadas. Este 

processo deve contemplar as necessidades de informações e comunicações das 

partes; por exemplo, quem precisa de qual informação, quando precisarão dela, como 

ela será fornecida, por quem e quais serão os meios (PMBOK, 2004). Numa Resposta 

à Emergência radiológica ou nuclear, pode-se citar como exemplo de partes 

interessadas (IAEA, 2002): assessor radiológico; controlador da cena; coordenador da 

resposta; iniciador da resposta; mídia; primeiro respondedor e público. Também 

podem fazer parte deste cenário instituições públicas, polícia, corpo de bombeiros, 

médicos e para médicos,dentre outros. Dependendo do cenário, estes podem assumir 

um papel na resposta. 

 De modo geral é responsabilidade do coordenador gerenciar todas as 

atividades da resposta, sendo apoiado pelos membros do grupo de comando. O grupo 

de comando, além do coordenador, pode estar constituído por representantes 

governamentais locais e/ou nacionais, representantes de instituições que darão apoio 

nas atividades de proteção radiológica e equipe de comunicação responsável por 

manter a mídia e o público devidamente informados. 

 Ainda neste contexto, o iniciador da resposta é o profissional responsável pelo 

recebimento da notificação da emergência, por fornecer as recomendações iniciais e 

formalizar o início da resposta. Já o primeiro respondedor executa as ações de 

mitigação do acidente, implementa as ações protetoras e também realiza a 

recuperação inicial de fontes radioativas na cena do acidente, caso estas existam. Já o 

assessor radiológico é responsável por avaliar os danos radiológicos e executar as 

recomendações de ações de recuperação, de proteção e descontaminação das áreas 

atingidas. Já o controlador da cena é responsável pelo gerenciamento das ações da 

resposta na cena do acidente (IAEA, 2002).  

  

 

 

 



 Assim, a comunicação, através de recursos de troca e partilha, 

compreensão mútua, a disseminação adequada das informações, ele

fundamentais no gerenciamento de qualquer resposta à emergência (IAEA, 2002, 

PMBOK, 2004, PINTO, 2005 e SOUZA FILHO, 2006). 

entre as partes interessadas numa organi

emergência radiológica ou nuclear.

A comunicação deve ser inequívoca (

elementos que venham a interferir e distorcer o processo de comunicação das 

informações, dificultando ou impedindo a correta compreensão entre o emissor e 

receptor. Esses elementos são chamados de barreiras à comunicação, as quais 

podem ser de conhecimento, comportamentais, organizacionais ou técnicas 

(CHAVES, 2006).  

 

 

 

Figura 1.2: Partes interessadas de um

Nuclear (IAEA, 2002) 

   

 

 

 

 

, a comunicação, através de recursos de troca e partilha, 

compreensão mútua, a disseminação adequada das informações, ele

fundamentais no gerenciamento de qualquer resposta à emergência (IAEA, 2002, 

PMBOK, 2004, PINTO, 2005 e SOUZA FILHO, 2006). A Figura 1.2 mostra a interação 

entre as partes interessadas numa organização genérica de uma resposta à

ca ou nuclear. 

A comunicação deve ser inequívoca (ELHAJJI, 2009). Não devem existir 

elementos que venham a interferir e distorcer o processo de comunicação das 

informações, dificultando ou impedindo a correta compreensão entre o emissor e 

lementos são chamados de barreiras à comunicação, as quais 

podem ser de conhecimento, comportamentais, organizacionais ou técnicas 

 

Partes interessadas de uma Resposta a  Emergência Radiológica ou 

7 

 

, a comunicação, através de recursos de troca e partilha, promove a 

compreensão mútua, a disseminação adequada das informações, elementos 

fundamentais no gerenciamento de qualquer resposta à emergência (IAEA, 2002, 

A Figura 1.2 mostra a interação 

zação genérica de uma resposta à 

). Não devem existir 

elementos que venham a interferir e distorcer o processo de comunicação das 

informações, dificultando ou impedindo a correta compreensão entre o emissor e 

lementos são chamados de barreiras à comunicação, as quais 

podem ser de conhecimento, comportamentais, organizacionais ou técnicas 

 

Emergência Radiológica ou 
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Numa resposta são identificadas algumas das possíveis barreiras na 

comunicação entre os membros da equipe de emergência (CHAVES, 2006, 

DISASTER, 2011): 

 

(a) Serem de instituições distintas, com aspectos organizacionais e técnicos 

próprios; 

(b) Culturas distintas;  

(c) Linguagem específica dependendo da área de atuação;  

(d) Aspectos comportamentais distintos; 

(e) Serem de diferentes regiões geográficas;  

(f) Relações de poder em patamares diferenciados.  

 

Muitas destas barreiras surgem como consequência de indivíduos e grupos 

com diferentes graus de habilidade e conhecimento técnico, equipes e atividades 

geograficamente dispersas, políticas e regras de poder na organização, como também 

incompreensão das exigências e soluções das várias partes interessadas 

(stakeholders). Em cenários de emergências radiológicas de grande magnitude fica 

mais evidente este aspecto, dada a natureza interdisciplinar e interinstitucional exigida 

por este tipo de resposta.  

  Acidentes ocorridos em outros segmentos que não o nuclear, como por 

exemplo, de derramamento de óleo no mar, exigem planos de contingência otimizados 

como exposto por (ITOPF, 2004 apud SOUZA FILHO, 2006):   

 
“[...] Os planos de contingência são otimizados quando 
divididos em duas partes: uma estratégica e outra operacional. 
O plano estratégico deve estabelecer as estratégias de 
resposta; os procedimentos de treinamento, de simulados e 
para sua atualização; relacionar os atores envolvidos e seus 
papéis; a abrangência geográfica; as prioridades de atuação e 
de proteção; e evidenciar as interfaces com outros planos. A 
parte operacional deve descrever os procedimentos a serem 
seguidos para comunicação de incidentes; avaliação de 
cenários em andamento; acionamento e execução da resposta; 
comunicações entre os grupos executores e para o público 
externo; e procedimentos de encerramento” 

   
  Neste exemplo, verifica-se a preocupação na adoção de medidas de gestão e a 

atenção em estabelecer estratégias, dentre elas, de comunicação com as partes 

interessadas. Estes processos não diferem da área nuclear dada a magnitude e 

desdobramentos que um acidente radiológica ou nuclear pode apresentar. 
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  Lições aprendidas apontam que falhas na comunicação foram até responsáveis 

pela geração de acidentes e também impactaram de forma negativa as ações de 

resposta a acidentes radiológicos ou nucleares (IAEA, 1988, KEMENY,2009,  ORTIZ, 

2000).  

  O Sistema de Comando de Incidentes (SCI) é uma estrutura organizacional 

empregada por muitas empresas e agências governamentais no mundo, a fim de 

gerenciar grandes emergências. O SCI teve origem na California em 1970, em 

resposta a uma série de grandes incêndios florestais (FEMA,2011). Algumas 

instituições especializadas no gerenciamento de emergências, não específicas a 

radiológicas e nucleares, adotam a metodologia do SCI em sua estrutura, como a 

Agência Federal de Gestão de Emergência (FEMA -Federal Emergency Management 

Agency). Na área nuclear, a IAEA publicou em 2003 o “Manual do Primeiro 

Respondedor a uma Emergência Radiológica”, cuja estrutura organizacional segue o 

modelo do SCI (IAEA, 2003).  

O Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute-PMI) é 

uma entidade mundial sem fins lucrativos voltada ao gerenciamento de projetos. 

Estabelecido em  1969 e com sede na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. O PMI 

tem mais de meio milhão de membros em mais de 185 países (PMI, 2011) e possui 

um guia de boas práticas denominado Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK)  baseado na subdivisão de processos,  adotada para descrever de forma 

organizada o trabalho a ser realizado durante um projeto (PMI, 2011). Um projeto é um 

esforço temporário empreendido para alcançar um objetivo especificado. Os projetos 

são executados por pessoas, geralmente têm limitações de recursos e são planejados, 

executados e controlados (PMBOK, 2008). 

A finalidade de um projeto é atingir seu objetivo e, em seguida, encerrar 

(PMBOK,2008). Estas características são sinérgicas à resposta a emergências 

radiológicas e nucleares, visto que segundo a IAEA (2002) a resposta tem caráter 

temporário, envolve equipes, é planejada, executada e controlada. As tarefas 

executadas na resposta a emergências radiológicas e nucleares incluem atividades de 

gerenciamento específicas.  

Nesse sentido, vale destacar a relevância do desenvolvimento de um plano de 

gerenciamento da comunicação. Segundo o PMBOK (2004) o gerenciamento da 

comunicação é: 
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[...] a área de conhecimento que emprega os processos 
necessários para garantir a geração, coleta, distribuição, 
armazenamento, recuperação e destinação final das 
informações sobre o projeto de forma oportuna e adequada. Os 
processos de gerenciamento das comunicações do projeto 
fornecem as ligações críticas entre pessoas e informações que 
são necessárias para comunicações bem-sucedidas [...]. 

 

 Assim como no gerenciamento das comunicações em projetos, o 

gerenciamento das comunicações nas emergências radiológicas ou nucleares, 

também devem: prever os equipamentos de comunicação que são necessários a 

reposta; permitir acompanhar a evolução do acidente e da restauração da 

normalidade; registrar possíveis mudanças no planejamento; coletar dados para 

elaboração de relatórios; registrar as lições aprendidas; fornecer comunicados às 

partes interessadas; gerar documentos ou registros que possam dar sustentação para 

a instrução de possíveis processos jurídicos posteriores ao acidente (IAEA, 2002, 

2003). Portanto, o planejamento da comunicação numa resposta à emergência 

radiológica ou nuclear transcende a definição de equipamentos de comunicação e a 

definição de estrutura organizacional logística. 

Tanto o SCI quanto o PMI (através do PMBOK), podem contribuir para a 

melhoria do gerenciamento da comunicação numa Resposta à Emergência 

Radiológica ou nuclear, tendo em vista que ambos os modelos possuem em sua 

estrutura capítulos específicos da comunicação. O SCI apresenta como deve ser 

estruturada de forma organizacional a área de comunicação (FEMA, 2001, 

SPINDOLA, 2005). Já o PMI trata de forma específica em como deve ser conduzido 

um plano de gerenciamento das comunicações (PMI, 2011, TERZIAN, 2004). Além 

disso, cada modelo, dentro de sua área de atuação, são internacionalmente aceitos.  

 
1.1 OBJETIVO GERAL DA DISSERTAÇÃO  
 

  O objetivo deste trabalho é propor uma sistemática para Avaliação do 

Gerenciamento da Comunicação nas ações de Preparação e Resposta a Emergências 

Radiológicas e Nucleares através da criação de indicadores de desempenho. Para 

tanto, a análise dos processos de comunicação, por fases da resposta, fundamentou-

se nas boas práticas do Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI), do Sistema de 

Comando de Incidentes (SCI) e do Balance Scorecard (BSC). 
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1.1.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

(a) Realizar um estudo sobre os processos relacionados à área de comunicação 

existentes do SCI, para aplicação na avaliação do gerenciamento das 

comunicações, quanto à estrutura organizacional da resposta a acidentes 

radiológicos ou nucleares; 

(b) Realizar um estudo sobre os processos de comunicação existentes na metodologia 

do PMI, para aplicação na avaliação do planejamento da estrutura organizacional 

da resposta a acidentes radiológicos ou nucleares; 

(c) Identificar as diferenças e similaridades entre os modelos utilizados para aplicação 

na avaliação do planejamento da estrutura organizacional da resposta a acidentes 

radiológicos ou nucleares; 

(d) Avaliar o gerenciamento da comunicação nos acidentes radiológicos e nucleares 

publicados pela IAEA, considerando os indicadores desenvolvidos pelo método do  

BSC; 

(e) Propor modelos de documentos visando auxiliar o planejamento da comunicação 

em exercícios de preparação e ações de resposta, apoiados e adaptados nas boas 

práticas do PMI. 

 

1.2  LIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 
  A dissertação não se propõe a avaliar aspectos de comunicação social  e 

comunicação de risco entre as partes interessadas. O estudo é voltado aos processos 

de gerenciamento da comunicação na condução das tarefas inerentes ao atendimento 

dos objetivos da resposta, tanto nas ações de planejamento quanto na estrutura 

organizacional de uma resposta. As avaliações foram realizadas tomando como 

referência a descrição dos acidentes publicados pela IAEA. 

  

1.3  QUESTÕES DA PESQUISA 

 

  Diante dos objetivos descritos têm-se as seguintes questões da pesquisa nesta 

dissertação: 

 

(a) Como promover a avaliação do gerenciamento da comunicação nas ações de 

Preparação e Resposta a Emergências Radiológicas e Nucleares? 
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(b) Como estabelecer parâmetros que permitam uma avaliação eficaz de Plano de 

Comunicação nas ações de Preparação e Resposta a Emergências Radiológicas e 

Nucleares? 

 
(c) Considerando as publicações contendo a descrição dos acidentes ocorridos, como 

foi o nível de atendimento dos processos inerentes ao gerenciamento da 

comunicação na resposta?  

 
(d) Considerando as publicações contendo a descrição dos acidentes ocorridos, a 

resposta utilizou alguma metodologia específica para o gerenciamento da 

comunicação?  Em caso afirmativo, como a proposta de avaliação poderia 

contribuir para a melhoria dos processos de Gerenciamento da Comunicação?  

 
(e) É possível avaliar a qualidade dos processos planejados versus os executados? 

 
(f) Considerando as publicações contendo a descrição dos acidentes ocorridos, como 

foi o envolvimento das partes interessadas? 

 

1.4  ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
 No capítulo 1 foi descrita a introdução visando contextualizar o tema da 

dissertação. No capítulo 2 será descrita a Fundamentação Teórica, onde são 

apresentados os conceitos inerentes ao tema da dissertação. No capítulo 3 serão 

apresentados a metodologia da pesquisa e a sistemática adotada para o 

desenvolvimento dos indicadores para dar sustentação a Avaliação Crítica do 

Gerenciamento da Comunicação nas Ações de Emergências Radiológicas e 

Nucleares. No capítulo 3 também serão apresentados os critérios adotados para a 

avaliação dos indicadores desenvolvidos. No capítulo 4 são apresentados os 

resultados da pesquisa, como os indicadores desenvolvidos e sua aplicação na 

avaliação de 4 (quatro) acidentes já ocorridos: o acidente nuclear Three Mile Island, o 

acidente nuclear  de Chernobyl, o acidente radiológico de Goiânia e o acidente 

radiológico de Nueva Aldea.  
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CAPÍTULO 2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
  

 Neste capítulo são apresentados fundamentos que regem a Avaliação do 

Gerenciamento da Comunicação sobre as ações de Emergência Radiológica ou 

Nucleares. Nesse sentido serão abordados conceitos sobre: comunicação, 

principalmente inter-equipe, PMI, SCI e preparação e resposta a emergências 

radiológicas e nucleares.  

 
2.1    PRINCIPIOS DE COMUNICAÇÃO 
 

 Numa emergência radiológica ou nuclear a comunicação é um dos 

componentes decisivos para o atendimento aos objetivos da resposta (BECKER, 

2004). Mesmo em situações de não emergência aqueles que podem atuar como 

primeiros respondedores, como polícia, setor saúde ou defesa civil, no cotidiano 

passam muito tempo a responder pedidos de informação do que iniciar diálogos com 

os membros da sua equipe ou alertar o público do risco (SANDMAN, 1991, BECKER, 

2004). Tomando como apoio a área de gerenciamento de projetos, gestores podem 

passar quase 90 % do seu tempo se comunicando com as partes interessadas 

(MULCAHY, 2008). 

 Portanto, numa situação de desastre ou emergência uma comunicação eficaz 

entre as equipes de resposta, público e autoridades torna-se  ainda mais crítica 

(BECKER, 2004), sendo como uma das ações necessárias  adoções prévias de 

planejamento e entender o processo comunicacional com as prováveis partes 

interessadas.   

 Dentro deste cenário, a origem da palavra comunicação vem do latim 

comunicare, quer dizer comunhão, estar com, partilhar de alguma coisa. A 

comunicação também é entendida na perspectiva de dar conhecimento às pessoas de 

alguma coisa, informar (OLIVEIRA, 2009). Para que exista comunicação efetiva é 

necessário que um emissor envie uma mensagem, através de um canal apropriado 

para um receptor (RABECHINI, 2006). O emissor  deve certificar-se que o receptor a 

recebeu através de uma retroalimentação (feedback) (CHAVES, 2006). A Figura 2.1 

apresenta os princípios básicos da estrutura comunicacional. 
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Figura 2.1: Processo de comunicação humana (CHAVES, 2006 e ElHajji, 2009) 

  

 Na Figura 2.1 a mensagem significa conteúdo que pode ser verbal ou não 

verbal. Ela pode ser transmitida pela voz, por um texto, por meio de esquemas ou pela 

expressão corporal. A tradução da mensagem ou ideias para uma linguagem que seja 

entendida pelas outras pessoas é chamada de codificação (ELHAJJI, 2009). É muito 

importante que não haja barreiras de comunicação entre o transmissor e o receptor. O 

responsável pelo planejamento da comunicação deve se antever a todos os 

componentes que venham a interromper o fluxo de informações. Deste modo, na 

Tabela 2.1 são apresentados exemplos de barreiras de comunicação 

 

Tabela 2.1: Barreiras de Comunicação e formas de mitigação (CHAVES, 2006) 

 
Barreiras Descrição Formas de mitigar 

 
 
Conhecimento  

Despreparo para lidar com o processo 
verbal ou escrito de comunicação; uso 
de linguagem técnica não familiar; falta 

de conhecimento do assunto a ser 
comunicado; sobrecarga de 

informações; falta de conhecimento 
das partes interessadas sobre os 

equipamentos ou tecnologias 
empregadas na comunicação. 

 

Usar terminologia adequada 
para cada receptor (parte 

interessada); evitar ou ter que 
explicar termos que possam 

causar dúvidas no jargão 
profissional; definir exatamente 
que tipo de informação deve ser 

enviada para cada parte 
interessada, quando e por quais 

meios 
 
Comportamentais  

 
Desconfiança entre as partes; atitudes 

hostis; falta de atenção ao assunto 
que está sendo comunicado. 

 
 

Uso mais intenso de 
comunicação face a face. Já na 

comunicação escrita utilizar  
gráficos e informações 

objetivas. 

Organizacionais 
Técnicas 

Estruturas organizacionais inflexíveis 
ou excessivamente burocráticas; 

Equipamentos obsoletos. 
 

Modernização de processos e 
equipamentos 

Mensagem e 
significado 
pretendido 

Mensagem e 
significado 
percebido 

 
Codificação 

 
Decodificação 

Feedback e 
significado 
pretendido 

Mensagem e 
significado 
percebido 

 
Decodificação 

 
Codificação 

 
Canal de 

Comunicação  

 
Ruído  

Emissor Meio Receptor 

CONTEXTO
O 
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 No contexto do processo comunicacional, o ruído pode ser considerado uma 

barreira a comunicação, visto que é tudo aquilo que dificulta a comunicação, interfere 

na transmissão e perturba a recepção ou a compreensão da mensagem. Por exemplo: 

erros de pontuação num texto escrito, voz baixa, distância, dispersão do receptor e 

jargões técnicos que não sejam comuns entre as equipes. O ruído assim como o canal 

está presente no meio de comunicação (MATOS, 2009). 

 O canal de comunicação é o meio intermediário de expressão capaz de 

transmitir mensagens e atingir o receptor, que as recebe e interpreta, ele irá difundir a 

informação (HIRANO, 2001). A escolha do canal irá depender da provável audiência, 

conforme exemplos da Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2: Exemplos de Mensagens, Proposta de Canal de Comunicação e Provável 

Audiência (Adaptado de HIRANO, 2001) 

 

Mensagem 
Proposta de Canal de 

Comunicação 
Provável Audiência  

Anúncios de surtos de 
doenças e recomendações 

 
Mídia Público  

Anúncios sobre andamento 
da resposta e programas de 

iniciativa 
Conferência de Imprensa Público 

Divulgação de Planejamentos 
estratégicos 

Reuniões presenciais ou 
Videoconferência 

Membros de equipes 
específicas aos assuntos 

divulgados 

   
  

 Esses canais podem ser formais ou não. Os canais formais utilizam processos 

mais padronizados e tendem a ser mais diretivos (SIGBAND, 1989). Estes transmitem 

programações, memorandos, ordens de mudança, políticas, instruções normativas, 

etc. Também podem ser muito úteis em manter a equipe informada através de boletins 

e relatórios de progresso (THOMAS, 1998).  Portanto, a comunicação é 

contextualizada e deve ser adequada para cada situação, ela pode ocorrer vertical ou 

horizontalmente. Sendo assim, as comunicações horizontais são mensagens trocadas 

entre pares; as verticais são enviadas e recebidas entre o nível da gerência executiva 

e seus subordinados (HELDMAN, 2006). Logo, a característica da comunicação se 

escrita ou verbal descreve os métodos de comunicação. A Tabela 2.3 dá exemplos de 

Métodos de Comunicação e onde são usados. 
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Tabela 2.3: Métodos de Comunicação versus Aplicação (Adaptado de MULCAHY, 

2008) 

 
Canais Método de 

Comunicação 
Aplicação 

Formal 

 
Escrita 

 
 
 
 

Problemas complexos, planos de 
gerenciamento, termos de compromisso, 

comunicação a grandes distâncias 
 

Verbal  
 

Apresentações, palestras 
 

Informal 

 
Escrita 

 

 
 

Memorandos, e-mails, bilhetes. 
 

Verbal 
 

 Reuniões, conversas 

 

   

2.2   A ORIGEM DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 

  

 O gráfico de Gantt é uma das primeiras e reconhecidas técnicas de 

planejamento. Esta técnica se deu no inicio do século e consiste na divisão das 

atividades necessárias para execução de um empreendimento em gráficos de barras 

domínio do tempo (GANTT, 1903, WILSON,2003, HERRMANN,2005 apud 

CAUGHRON, 2008). A complexidade das operações militares durante a II Guerra 

Mundial foi um agente motivador para o desenvolvimento de técnicas de 

planejamentos mais efetivos, pois envolviam uma complexa alocação de recursos, 

com restrições de custos e cumprimento de prazos (CODAS, 1987). Os métodos de 

planejamento foram se aperfeiçoando e disseminados para outras áreas de 

conhecimento. Como exemplo tem-se o CPM (Critícal Path Method) aplicado a área 

industrial e desenvolvido pela Dupont em 1957 e o PERT (Program Evolution and 

Review Technique) aplicado a projetos militares ligados à corrida espacial, 

desenvolvido pelo Escritório de Projetos Especiais da Marinha dos EUA (CODAS, 

1987, CLELAND e KING, 1975; MODER, PHILLIPS e DAVIS, 1983; WILSON, 2003 

appud CAUGHRON, 2008).  

 Nasce em 1962 o conceito de gerenciamento de projetos, sendo formalizado 

como ciência (PRADO, 2003) que consiste condução dos recursos necessários para a 

execução do projeto dentro das condições de prazo, qualidade e custo (KERZNER, 

2002). Evidentemente, verifica-se que grande parte do conhecimento e das técnicas 

da gestão de projetos do mundo moderno, surgiu durante a segunda guerra mundial.  
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 Nesse sentido, o Projeto Manhattan é  um marco do início de aplicação do 

gerenciamento de projetos, sendo este posteriormente aprimorado por outros projetos 

de âmbito militar, como o Projeto Solaris e o Projeto Homem a Lua (LAGO e 

MINGOSSI, 2007).  

 

2.3    GERENCIAMENTO DE PROJETOS SOB A ÓTICA DO PMI 
 

 Em 1969, no auge dos projetos espaciais da NASA, um grupo de cinco 

profissionais de gestão de projetos, da Filadélfia, Pensilvania, nos EUA, reuniram-se 

para discutir as melhores práticas e Jim Snyder fundou o Project Management Institute 

- PMI (EUA). O PMI é a maior instituição internacional dedicada à disseminação do 

conhecimento e ao aprimoramento das atividades de gestão profissional de projetos 

atualmente (PMI, 2011, SISK, 2011).   

 Desde 1987, uma das iniciativas do PMI é a publicação das boas práticas em 

gerenciamentos em projetos que foram testadas e recomendadas em organizações 

nas mais variadas áreas de conhecimento como construção civil, gás-petróleo e 

nuclear (HELDMAN, 2008, MUNDO PM, 2011). Estas boas práticas são apresentadas 

no PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Em 1996 a primeira versão do 

PMBOK  foi lançada, sendo denominada de primeira edição. A segunda edição do 

PMBOK foi lançada em 2000. No ano de 2004 a terceira edição foi lançada com um 

número maior de alterações comparada às edições anteriores. Atualmente, vige a 

quarta edição, que foi lançada em 31/12/2008 (HELDMAN, 2008).Quanto as boas 

práticas, é ressaltado no (PMBOK,2008) que : “Boa prática” significa que existe acordo 

geral de que a aplicação correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas podem 

aumentar as chances de  sucesso em uma ampla série de projetos diferentes. Uma 

boa prática não significa que o conhecimento descrito deverá ser sempre aplicado 

uniformemente em todos os projetos; a equipe de gerenciamento de projetos é 

responsável por determinar o que é adequado para um projeto  específico. 

 Portanto, uma característica relevante das boas práticas do PMI é que estas 

podem ser adaptáveis a qualquer projeto, sendo de responsabilidade do gerente de 

projeto estabelecer os objetivos e traçar em conjunto com a equipe quais ferramentas 

são mais adequadas aquele projeto. 

 A característica do termo temporário inerente a um projeto significa que estes 

possuem um início e um final definido.  
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 O final é alcançado quando os objetivos do projeto tiverem sido atingidos, 

quando se tornar claro que os objetivos do projeto não serão ou não poderão ser 

atingidos ou quando não existir mais a necessidade do projeto e ele for encerrado 

(VARGAS, 2003, KERZNER, 2009).  

 Um projeto cria entregas exclusivas, que são produtos, serviços ou resultados. 

Os projetos podem criar (HELDMAN, 2002, PMBOK, 2008): 

(a) Um produto ou objeto produzido, quantificável e que pode ser um item final ou 

um item componente; 

(b) Uma capacidade de realizar um serviço, como funções de negócios que dão 

suporte à produção ou à distribuição; 

(c) Um resultado, como resultados finais ou documentos. Por exemplo, um projeto 

de pesquisa desenvolve um conhecimento que pode ser usado para determinar 

se uma tendência está presente ou não ou se um novo processo irá beneficiar 

a sociedade. 

 

 Sob a ótica do PMI o gerenciamento de projeto é a aplicação de conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus 

requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e da 

integração dos seguintes processos de gerenciamento de projetos: iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. O gerente de 

projetos é a pessoa  responsável pela realização dos objetivos do projeto (PMBOK, 

2008). 

 Além do domínio dos processos de gerenciamento, para facilitar o controle 

gerencial os gerentes de projetos, dividem os projetos em fases. O conjunto dessas 

fases são conhecidas como o ciclo de vida do projeto.  A natureza integradora do 

gerenciamento de projetos exige a interação do monitoramento e controle com todos 

os aspectos dos outros grupos de processos (PMBOK, 2008), conforme a Figura 2.2.  

 Na Figura 2.2 verifica-se que os grupos de processos não são fases do projeto. 

Projetos grandes ou complexos podem ser separados em fases ou subprojetos 

distintos. Assim, um projeto é constituído de processos (PMBOK, 2008). Portanto, 

todos os processos do grupo de processos seriam normalmente repetidos para cada 

fase ou subprojeto (KERZNER, 2009). 
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� Estratégia de 
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Resposta 

� Registros de Problemas 

� Registros de Mudanças 

 
 
 

FERRAMENTAS E 
TÉCNICAS 
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� Habilidades 
Interpessoais 
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SAÍDAS  
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e necessidades das 
Partes Interessadas 

 

� Plano de Gerenciamento 
da Resposta Atualizado 

 

� Documentos e Relatórios 
da Resposta Atualizados 

 

Figura 2.2: Relacionamento entre os grupos de processos, o nível de atividade 

requerida pelas partes interessadas e o ciclo de vida do projeto (PMBOK,2004) 

 

 Verifica-se ainda, na Figura 2.2, que os níveis de custos e de pessoal são 

baixos no início, atingem o valor máximo durante as fases intermediárias e caem 

rapidamente conforme o projeto é finalizado (HELDMAN, 2008). Na ótica do PMI cada 

processo está constituído de entradas, ferramentas, técnicas e saídas. Na Figura 2.3 é 

apresentado um processo adaptado, como exemplo, para o gerencimento das partes 

interessadas de uma emergência radiólogica ou nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 : Exemplo de Processo para Gerenciar as Partes Interessadas  

 
 Analisando a Figura 2.3, verifica-se que uma das saídas do processo 

gerenciamento das partes interessadas de uma Resposta à Emergência radiológica ou 

nuclear é a entrega “Resposta aos Problemas e necessidades dos Stakeholders”. Para 

tanto, se faz necessário estar disponível, para o responsável, todas as entradas 



20 
 

 
 

descritas. Uma vez de posse das entradas o processo será executado empregando as 

ferramentas e técnicas previamente avaliadas. De modo geral, independentemente do 

tipo de projeto, para que esta seja bem-sucedido inclui o gerenciamento ativo de cinco 

grupos de processos (HELDMAN, 2002): 

 

(a) Grupo de processos de iniciação: Define e autoriza o projeto ou uma fase do 

projeto. 

(b) Grupo de processos de planejamento: Define e refina os objetivos e planeja a 

ação necessária para alcançar os objetivos e o escopo para os quais o projeto foi 

realizado; 

(c) Grupo de processos de execução: Integra pessoas e outros recursos para 

realizar o plano de gerenciamento do projeto. 

(d) Grupo de processos de monitoramento e controle: Mede e monitora 

regularmente o progresso para identificar variações em relação ao plano de  

gerenciamento do projeto, de forma que possam ser tomadas ações corretivas 

quando necessário para atender aos objetivos do projeto. 

(e) Grupo de processos de encerramento:  Formaliza a aceitação do produto, 

serviço ou resultado e conduz o projeto ou uma fase do projeto a um final 

ordenado. 

 Sob a ótica do PMI para se gerenciar  projetos, se faz necessário dominar e 

conhecer  seu ciclo de vida, seus grupos de processo e as áreas de conhecimento. O 

PMI organiza o projeto em nove áreas de conhecimento, a saber (TURNER e 

MULLER,2004, VARGAS, 2003, PMBOK, 2008): 

 

(a) Gerenciamento de integração: descreve os processos e as atividades que 

integram os diversos elementos do gerenciamento de projetos, que são 

identificados, definidos, combinados, unificados e coordenados dentro dos grupos 

de processos de gerenciamento de projetos. 

(b) Gerenciamento do escopo:descreve os processos envolvidos na verificação de 

que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, 

para que seja concluído com sucesso. 

(c) Gerenciamento de tempo: descreve os processos relativos ao término do projeto 

no prazo correto. 

(d) Gerenciamento de custos: descreve os processos envolvidos em planejamento, 

estimativa, orçamentação e controle de custos, de modo que o projeto termine 

dentro do orçamento aprovado. 
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(e) Gerenciamento da qualidade: descreve os processos envolvidos na garantia de 

que o projeto irá satisfazer os objetivos para os quais foi realizado. 

(f) Gerenciamento de recursos humanos: descreve os processos que organizam e 

gerenciam a equipe do projeto. 

(g) Gerenciamento das comunicações: descreve os processos relativos à geração, 

coleta, disseminação, armazenamento e destinação final das informações do 

projeto de forma oportuna e adequada. 

(h) Gerenciamento de riscos: descreve os processos relativos à realização do 

gerenciamento de  riscos em um projeto. 

(i) Gerenciamento de aquisições: descreve os processos que compram ou 

adquirem produtos, serviços ou resultados, além dos  processos de gerenciamento 

de contratos. 

 

 Cada área de conhecimento está constituída por processos específicos. Como 

o foco desta dissertação é o estudo gerenciamento das comunicações, serão 

apresentados na próxima seção os fundamentos  inerentes a esta área do 

conhecimento sob a ótica do PMI. 

 
2.4 GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO EM PROJETOS 
 

 A Figura 2.4 apresenta os principais processos relacionados ao gerenciamento 

da comunicação.  

 Os principais objetivos do processo 10.1 são: identificar previamente as 

necessidades de comunicação das partes interessadas, assim como os métodos de 

comunicação e a forma mais adequada da distribuição das informações. Tais 

requisitos devem ser devidamente documentados em um Plano de Gerência das 

Comunicações. Este plano deverá conter as informações necessárias no “como fazer” 

a distribuição de informação, os relatórios de desempenho e a gerência das partes 

interessadas.  

 Tudo que é planejado é colocado em prática na execução do projeto, devendo 

ser distribuído as partes interessadas no processo 10.2 .  
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O processo 10.3 é muito relevante para o controle gerencial, tendo em vista que 

mantém as partes interessadas atualizadas sobre a performance do projeto, quanto a 

cumprimento de prazos, atualização de riscos, orçamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2.4: Representação resumida do Gerenciamento das comunicações em 

projetos (PMBOK, 2004) 

  

 Pode-se citar outros exemplos de relatórios gerenciais tais como relatórios de 

Status, os indicadores de performance por Análise do Valor Agregado (“EVA − Earned 

Value Analysis”), e as previsões de desempenho futuro do projeto (“forecasting”), com 

base nos dados disponíveis até o momento (GALVÂO, 2006). 

 Projetos envolvem uma ampla gama de partes interessadas, cujos interesses e 

demandas precisam ser considerados na tomada de decisões gerenciais para mitigar 

possíveis falhas que venham a impactar o sucesso do projeto (CLELAND, 1986; 

DIALLO e THUILLIER, 2005; OLANDER E LANDIN, 2005 apud AALTONEN, 2011). 

Nesse sentido os requisitos de comunicação das partes interessadas devem ser  

identificados, avaliados e resolvidos. O processo 10.4 está fortemente associado a 

análise das partes interessadas ( PMBOK, 2008, AALTONEN, 2011).  
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2.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO EM 
PROJETOS  

 

 Uma pesquisa realizada pelo PMI junto a 754 empresas brasileiras no ano de 

2011, revelou que em 69,8 % destas o planejamento da comunicação é o quarto item 

menos considerado em gerenciamento de projetos. No entanto, o mesmo estudo 

revelou que em 72,1 % das empresas pesquisadas o planejamento da comunicação é 

percebido como um dos principais problemas mais frequentes em projetos 

(PMSURVEY, 2011).  

 Desse modo, a negligência no gerenciamento da comunicação afeta outras 

áreas do projeto, tendo em vista que a falta de relatórios de desempenho ou ainda, a 

distribuição inadequada das informações às partes interessadas, implica num retardo 

das tomadas de decisões. Isto impacta de forma negativa o cumprimento de prazos 

dos projetos, além do controle gerencial. 

 A literatura de gerenciamento de projetos frequentemente descreve a 

importância do gerenciamento da comunicação para o sucesso do projeto (HARTMAN, 

2000, HELDMAN, 2002, HELDMAN, 2008, PMBOK, 2008 e KERZNER, 2009). No 

entanto, devido ao caráter genérico da maioria das referências, se faz necessário que 

os gerentes adaptem seu planejamento de comunicação de acordo com sua realidade.  

  

2.6  SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES - SCI 
 

O Sistema de Comando de Incidentes (SCI) ou Incident Command System 

(ICS) foi desenvolvido nos anos 70, em resposta a uma série de incêndios florestais 

que praticamente destruíram o sudoeste da Califórnia.  

Naquela ocasião, as autoridades de municípios, de condados e do próprio 

governo estadual colaboraram para formar o FIrefighting RESources of California 

Organized for Potential Emergencies (FIRESCOPE)(NRT, 2012).   

O FIRESCOPE identificou inúmeros problemas comuns às respostas a 

sinistros envolvendo múltiplos órgãos e jurisdições, tais como: falta de uma estrutura 

de comando clara, definida e adaptável às situações; dificuldade em estabelecer 

prioridades e objetivos comuns; falta de uma terminologia comum entre os órgãos 

envolvidos; falta de integração e padronização das comunicações; e falta de planos e 

ordens consolidados (FEMA, 2012).    
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Vale ressaltar que os EUA é o país com maior estrutura de preparo e combate 

à poluição por óleo. Sua estrutura de resposta a incidentes de derramamento de óleo 

no mar está fundamentada no SCI (SPINDOLA, 2005 e SOUZA FILHO, 2006), 

concebida para lidar, também, assim como outros incidentes envolvendo outras 

substâncias nocivas e perigosas (SOUZA FILHO, 2005). Nesse mesmo contexto, o 

SCI também vem sendo utilizado em outros países como Argentina, Canadá, 

Venezuela e Brasil na estruturação de planos de resposta a incidentes. 

Dada a sua origem, o SCI também é muito difundido em incidentes envolvendo 

incêndios, sendo adotado em diversos países e, inclusive, por alguns estados do 

Brasil (FEMA,2012). 

Na área nuclear, a IAEA adotou o SCI como modelo de referência para 

constituição da nova versão do TECDOC-953 (IAEA,2003). A construção deste 

documento levou em consideração, as lições aprendidas com os acidentes 

radiológicos e nucleares ocorridos. Este é o método indicado pela IAEA para o 

treinamento e preparação de profissionais de emergência, mais especificamente os 

primeiros respondedores, na área radiológica ou nuclear.  

 

2.6.1 ESTRUTURA DO SCI 
 

O SCI é um sistema altamente formalizado, caracteriza-se por extensas regras, 

procedimentos e instruções. O trabalho dentro do sistema é especializado, baseado 

em rotinas padronizadas e exigem profissionais qualificados (BIGLEY, 2001; ANELLI, 

2009). Os postos de trabalho são organizados hierarquicamente e cada membro da 

equipe se reporta e recebe atribuições de trabalho somente de uma pessoa designada 

(FEMA, 2012). Os objetivos da resposta, assim como  os planos são estabelecidos no 

topo da hierarquia ou pelas funções próximas ao topo (BIGLEY e ROBERTS, 2001). 

Uma vez estabelecidos os planos, estes são utilizados como base na tomada 

de decisões e definem a forma de atuação dos membros da resposta nos níveis mais 

baixos (BIGLEY e ROBERTS, 2001). Na Figura 2.5 é mostrado um exemplo de uma 

estrutura organizacional do SCI (LINDELL,2005). 
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Figura 2.5: A Estrutura Organizacional do SCI (ANELLI,2009;FEMA,2011) 

 

O comandante da emergência/incidente é a pessoa que ocupa o cargo de mais 

alta da hierarquia do SCI. Esta posição funcional sempre deverá estar ocupada 

(FEMA,2011). A pessoa que ocupa esta posição é responsável  pela coordenação das 

atividades no local da emergência, pelo desenvolvimento e implementação de 

decisões estratégicas e a ordenação e liberação de recursos (BIGLEY, 2001). O 

comandante da emergência pode delegar atividades às quatro seções subordinadas, e 

estas devem se reportar diretamente ao comandante (LINDELL, 2005).   

A seção de operações é responsável pelo desenvolvimento e execução de 

todas as operações táticas diretamente relacionadas com os objetivos primários do 

SCI (BIGLEY, 2001; FEMA,2011). A seção de operações lida diretamente com todas 

as atividades perigosas ou que envolvam risco, visando controlar a origem do acidente 

(BIGLEY 2001). 

A seção de logística oferece instalações e serviços de apoio pessoal da 

resposta (LINDELL,2005). Esta seção é responsável pelo apoio médico, alimentos, 

suprimentos, instalações e apoio em campo ao pessoal do atendimento à emergência 

(FEMA,2011). Assim como outras seções, esta seção possue sub-seções 

denominadas de unidades. As unidades são elementos da organização estrutural do 

SCI que têm uma responsabilidade funcional para um incidente específico para as 

seções de planejamento, logística ou finanças (BIGLEY e ROBERTS, 2001). Uma das 

unidades ligadas à seção de logística é a unidade de Comunicação.  
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Na seção de planejamento se desenvolve o plano de ação para alcançar os 

objetivos da resposta à emergência. Para tanto, nesta seção são coletadas, avaliadas 

e divulgadas informações sobre o desenvolvimento do incidente. Também são 

disponibilizadas as informações sobre os recursos para a resposta (LINDELL,2005, 

ANELLI, 2009, FEMA,2011). No SCI este plano é denominado Plano de Ação do 

Incidente (PAI) (NRT,2011),  o qual especifica o objetivo a ser alcançado na resposta, 

como deve ser realizado o acompanhamento das atividades a serem concluídas e 

abrange um período de tempo estimado para a conclusão das atividades, chamado de 

período operacional (KUCHIN 1999, SPINDOLA, 2005, NRT,2011).  

Já a seção de Finanças e Administração realiza a contabilidade, aquisição e 

análise de custos da resposta (NRT, 2011, FEMA,2011).  

Finalmente, em adição a essas quatro atividades primárias do SCI, são ligadas 

diretamente ao comandante da resposta três importantes funções: oficial de ligação, 

oficial de segurança e oficial de comunicações públicas.  

Os oficiais de ligação são os profissionais responsáveis por assessorar o 

comandante da resposta a coordenar as ações que ocorrem no local do acidente com 

outras instituições, assim como o atendimento as questões jurídicas relacionadas ao 

cenário (BIGLEY, 2001). Os oficiais de segurança são os profissionais responsáveis 

por manter condições seguras para os trabalhadores na cena do acidente 

(LINDELL,2005). Já os oficiais de comunicação pública são responsáveis por 

determinar os processos, procedimentos e sistemas para comunicação de 

informações oportunas e precisas para o público durante situações de crise ou de 

emergência (ANELLI,2009, FEMA, 2011). 

 

2.6.2 UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SCI 
 

A Unidade de Comunicação é responsável por preparar e apoiar o Plano de 

Comunicação de Incidentes, que é complementar ao PAI.  

Além disso, está unidade também é responsável por distribuir e manter os 

equipamentos de comunicação e supervisionar o Centro de Comunicações do 

Incidente (CCI). O conjunto destas funções deve assegurar que as comunicações 

sejam mantidas adequadas durante o período operacional da resposta (NRT, 2011 e 

FEMA,2011). 

Nesse sentido, é de responsabilidade do líder da unidade de comunicação 

desenvolver planos para o uso eficaz dos equipamentos e instalações que serão 

adotados na Resposta à Emergência.  
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O líder da unidade de comunicação deve se reportar ao diretor do setor de 

serviços, que é subordinado ao Chefe da Seção de Logística (NRT, 2011 e 

FEMA,2011). 

O Chefe da Seção de Logística fornece recursos e serviços necessários para 

apoiar as atividades, desenvolve também algumas partes do plano de ação da 

emergência e o encaminha para o setor de planejamento (NRT, 2011 e FEMA,2011). 

No âmbito do Gerenciamento da Comunicação no SCI, de forma objetiva, este 

item é abordado como uma unidade responsável por prover os meios de comunicação 

necessários à resposta. A comunicação, aqui é tratada como recurso e interage pouco 

com as demais seções da estrutura (BUCK, 2006). 

 

2.6.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SCI 
 
Embora a estrutura organizacional do SCI seja muito burocrática, esta serve 

como base para estruturar respostas a emergências de diversas naturezas de forma 

confiável. Prova disto são exemplos clássicos de algumas organizações que adotam 

este modelo em seus sistemas de resposta a emergências como usinas de geração de 

energia nuclear (SCHULMAN, 1993 apud BIGLEY, 2001), sistemas de controle de 

tráfego aéreo (WEICK,1990 appud BIGLE,Y 2001) e na área de petróleo (SPINDOLA, 

2005 e SOUZA FILHO, 2006). 

Além disso, a organização do SCI está fundamentada no tamanho, 

complexidade e perigos gerados pelo incidente em um determinado ambiente (NRT, 

2011). Os objetivos da Resposta à Emergência é que irão determinar o tamanho da 

estrutura. A sua expansão ocorre de baixo para cima, à medida que os recursos são 

designados na cena, e estabelecidos de cima para baixo, de acordo com as 

necessidades determinadas pelo comandante do incidente, ou seja, somente cargos 

necessários serão preenchidos (BRITO, 2006).  

Isto mostra-se relevante, no sentido que sua estrutura abrangente pode 

diminuir a probabilidade de que importantes funções sejam esquecidas no calor da 

Resposta à Emergência (BIGLEY e ROBERTS, 2001). 

Em situações de crise onde se tenha uma grande comoção pública, como 

atentados terroristas com materiais radioativos, se faz necessária uma melhor 

avaliação das partes interessadas e um maior interatividade inter-equipe, por exemplo. 

Muitas demandas sociais produzidas por desastres são muito complexas e 

inesperadas para serem tratadas apenas pelo SCI.  
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Alguns críticos ao modelo do SCI expressaram preocupação com a falta de 

foco sobre a coordenação entre organizações e os níveis de governo ao responder ao 

desastre. Além disso, sinalizam que o modelo do SCI funciona bem quando os 

profissionais estão treinados.   

Em suma, a estrutura organizacional do SCI pode ser associada a outras 

metodologias que venham melhor gerenciar a condução da resposta, como por 

exemplo as boas práticas de gerenciamento de projetos (BUCK, 2006). 

A realização de exercícios de preparação a resposta a emergências 

radiológicas no contexto de um ataque terrorista, que empregava em suas estrutura o 

modelo do SCI, identificou algumas contribuições para o gerenciamento da resposta 

tais como (TAN, 2011):  a equipe deve discutir e definir metas realistas e prazos para a 

resposta; reuniões com stakeholders podem auxiliar na obtenção de informações para 

elaborar o projeto do plano de resposta e o uso de ferramentas  de gerenciamento de 

projeto e de gestão tais como gráficos Gantt  podem ser úteis para acompanhar o 

andamento da resposta, envolvendo múltiplas agências. 

Apesar de não citar diretamente a metodologia do PMI, verifica-se que boa 

parte das contribuições citadas está contemplada no Gerenciamento das 

Comunicações, tais como Planejamento das Comunicações, Gerenciamento das 

Partes Interessadas e Relatórios de Performance. Assim como no PMI, o modelo do 

SCI necessita de profissionais treinados em sua estrutura para que o gerenciamento 

da resposta seja mais efetivo. 

 
2.7 PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS RADIOLÓGICAS E. 

NUCLEARES 
 

 Segundo IAEA (2003) no passado, as respostas a emergências muitas vezes 

eram conduzidas simultaneamente por muitas e diferentes organizações, assim como 

por indivíduos distribuídos por todo o Estado, ou seja, em muitos casos não havia uma 

unidade ou centro de comando estabelecido.  

 Evidentemente, isso gerou situações de conflito e instruções confusas para as 

equipes envolvidas, resultando numa resposta ineficaz e perda de confiança do 

público (KEMENY, 1979).  

 É recomendação da IAEA (2003) que cada Estado deva desenvolver um 

sistema integrado de resposta com responsabilidades e autoridades claramente 

atribuídas e coordenadas. A resposta deve ser dirigida a partir de uma unidade central 

e com um único comando. Como a emergência progride isso normalmente passa do 

operador ou socorristas para uma autoridade local e, finalmente, a um oficial nacional 

ou a um grupo de comando para eventos que envolvam várias jurisdições ou 
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ministérios. O comandante do incidente deve dirigir a resposta de um posto de 

comando localizado perto do cenário da emergência, caso isto seja viável (IAEA, 2003, 

NRC, 2011).  

 Verifica-se que a resposta a um desastre, assim como um projeto possui um 

ciclo de vida: mitigação; preparação; resposta e finalmente a recuperação (MOE, 

2007). 

  Mitigação é a diminuição ou limitação dos impactos dos riscos e desastres 

relacionados.  Os impactos de perigos de origem adversa, muitas vezes, não podem 

ser impedidos totalmente, mas a sua dimensão ou gravidade pode ser 

substancialmente diminuída por várias estratégias e ações. Medidas de mitigação 

englobam técnicas de engenharia e construções resistentes aos riscos perigosos, bem 

como a melhoria das políticas ambientais e públicas (UNISDIR, 2009).  

 Segundo a IAEA (2003) a gerência de uma Resposta à Emergência radiológica 

ou nuclear se assemelha a resposta a emergências envolvendo materiais 

perigosos.No entanto, deve ser ressaltado que em se tratando de emergências 

envolvendo radiações ionizantes, são exigidos respondedores experientes e 

especializados. Além disso, devem ser disponibilizados recursos como equipamentos 

de medida de radiação e descontaminação. É necessário que todos os envolvidos 

estejam preparados para responder a uma emergência radiológica ou nuclear (IAEA, 

2002,2003). O conceito de Preparação, segundo a Organização das Nações Unidas 

(ONU), (UNISDIR, 2009) é o conhecimento e as capacidades desenvolvidas na 

resposta por parte dos governos, profissionais e organizações de recuperação, 

comunidades e indivíduos, de efetivamente antecipar, responder e recuperar os 

impactos da provável iminente ou atual condições de perigo  ou evento . 

 A preparação é a ação realizada dentro do contexto da gestão de riscos e 

desastres. Seu objetivo é construir capacidades necessárias para gerenciar com 

eficiência todos os tipos de emergências e alcançar as transições de resposta de 

forma ordenada e sustentada até a recuperação, ou seja, situação de normalidade.  

Mais especificamente na área nuclear, a preparação consiste em assegurar que 

mecanismos tenham sido previamente estabelecidos para que a resposta a uma 

situação de emergência radiológica ou nuclear seja imediata, efetiva e coordenada, 

tanto em nível local como nacional (IAEA, 2002). O termo "imediata" descreve a 

capacidade de rapidamente responder adequadamente quando necessário (UNISDIR, 

2009). 

 No caso de uma emergência radiológica ou nuclear, esta pode ser causada por 

ou pode envolver diferentes tipos de riscos, incluindo naturais (tempestades, por 

exemplo), tecnológicos (por exemplo, a emergência em plantas de energia nuclear), 
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ou penais (atividade maliciosa, por exemplo, roubo, sabotagem, ataques terroristas) 

(IAEA, 2002). A resposta a cada uma dessas ameaças provavelmente envolvem 

organizações de resposta de diferentes origens com a sua própria terminologia, 

culturas e planos (IAEA, 2002). A Resposta é a prestação de serviços de emergência 

e assistência pública durante ou imediatamente após um desastre, a fim de salvar 

vidas, reduzir impactos sobre a saúde, garantir a segurança pública e atender a 

necessidades básicas de subsistência das pessoas afetadas. Resposta aos desastres 

é predominantemente focada sobre as necessidades imediatas e de curto prazo e às 

vezes é chamado de "socorro" (UNISDIR, 2009). 

 Após a etapa de Resposta, vem a etapa de Recuperação que é a restauração 

e a melhoria apropriada de instalações, meios de subsistência e de vida, condições 

das comunidades afetadas pelo desastre, incluindo esforços para reduzir o risco 

proveniente dos desastres (UNISDIR,2009). 

 A tarefa de recuperação deve basear-se em estratégias pré-existentes e 

políticas institucionais claras, estabelecendo as responsabilidades para a ação e 

permitindo a participação pública.  Na Tabela 2.5 é estabelecida uma relação entre 

os objetivos, tarefas e fases de uma resposta a uma emergência radiológica e nuclear 

(IAEA, 2002). 

 No âmbito de respostas envolvendo órgãos do governo (nacionais), é 

recomendado pela IAEA que os planos de resposta e procedimentos para os riscos 

identificados devam ser estruturados num sistema coerente e interligado (IAEA, 2003), 

consistindo num plano nacional de resposta, onde o risco radioativo será um dos 

riscos contido neste plano. Caso isto não seja possível, o plano de emergência 

radiológica ou nuclear deve abordar em detalhes a integração outras organizações 

durante resposta a emergências, envolvendo uma combinação de perigos reais ou 

ameaças percebidas (IAEA, 2003).  

 Os resultados do planejamento de contingência na organização devem prever 

os papéis institucionais e de recursos claramente identificados, informações 

processos, mecanismos de funcionamento específicos e atores em momentos de 

necessidade. Deve ainda permitir que atores chave tenham como prever, antecipar e 

resolver problemas que possam surgir durante as crises.  
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Tabela 2.5: Associação entre os as fases e os objetivos de uma resposta a uma 

emergência radiológica ou nuclear (IAEA, 2002, UNISDIR, 2009) 

 

Fases da Resposta Objetivos Práticos 

Mitigação 
� Retomar o controle da situação 
� Prevenir ou mitigar as conseqüências do 

acidente na sua  origem 

Preparação 

� Prevenir a ocorrência de efeitos determinísticos 
� Prevenir a ocorrência efeitos  estocásticos 
� Prevenir a ocorrência de efeitos não-

radiológicos 

Resposta 
� Providenciar tratamento médico a acidentados 
� Proteger o meio ambiente e as propriedades 

Recuperação 
� Preparar o retorno  às atividades sociais e 

econômicas 

  

 Os planos de contingência são uma parte importante da preparação em geral. 

Os planos precisam ser regularmente atualizados e treinados (UNISDR, 2011). Diante 

do exposto, a  IAEA indica a adoção de planos de contingência, onde um dos planos 

será o plano de emergência radiológica ou nuclear. Neste plano deverá ser definido 

também a abrangência, se local, regional e nacional, dependendo da gravidade da 

emergência.  

 

2.8 PARTES INTERESSADAS NA RESPOSTA 

 
 Numa Resposta à Emergência radiológica ou nuclear, os planos devem ser  

coordenados é altamente recomendável que seja realizado em conjunto com a 

participação de todas as partes interessadas. Estas são classificadas em três níveis, 

segundo a ótica da IAEA (2003): 

 
(A) OPERADOR   

 Enquadram-se a equipe do local ou pessoas que estão expostas, manipulam 

e/ou transportam material radioativo ou nuclear no momento da emergência.  
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(B) OFICIAIS OFF-SITE 

 São organizações que irão executar as ações de resposta realizado fora do 

local do cenário do acidente, podem incluir as autoridades locais, como o governo e 

organizações de apoio responsáveis por fornecer apoio imediato ao operador e 

proteção imediata do público nas imediações do cenário do acidente.  

 

(C) INTERNACIONAL  

 É constituído de organizações responsáveis pela prestação de assistência 

internacional (IAEA, 2010). Onde inclui: IAEA, Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários 

(OCHA). Os estados membros em casos de acidentes radiológicos ou nucleares 

devem notificar adequadamente a IAEA e os estados que possivelmente sejam 

afetados. (IAEA, 1987,2002). 

 
2.9 O  BALANCED SCORECARD (BSC)  
 
 O BSC é um método de avaliação de desempenho multicritério. Foi 

originalmente desenvolvido por KAPLAN e NORTON (1992), de Harvard. Atualmente é 

adotado pela maioria das empresas de porte mundial, além de milhares de 

organizações de porte médio, líderes em seus mercados (VOS, 2009). A forma 

singular do BSC de estruturar objetivos e medir performances fizeram-no ser adotado 

por várias empresas privadas e governos em todo mundo (ZERFASS, 2008).   

 GUSBERTI et al. (2006) reforçam que o BSC destaca-se como uma ferramenta 

para implementar um sistema de medição de desempenho que inicia com o 

planejamento  estratégico e define  indicadores que podem  estar organizados na 

forma hierárquica, ligando os níveis operacional e tático ao nível estratégico.  

 Segundo (ABREU et al, 2004) o Balanced Scorecard complementa os outros 

métodos de avaliação de desempenho.   

 O BSC é utilizado na avaliação de desempenho em planos de contingência em 

situações críticas como acidentes de derramento de óleo no mar (KUCHIN, 1999, 

HAYNES, 2001, PINTO, 2005). Também vem sendo utilizado para avaliação de 

gerencimento de resposta a emergências na área nuclear (HAYNES, 2001).  

 O BSC vem sendo usado em avaliação de Gerenciamento de Emergência na 

área de Desastres, MOE (2007) e PALTTALA (2011), como também nos Planos de 

Comunicações de Crises em apoio ao Gerenciamento de Emergências (PALTTALA,  

2011a, 2011b). Há um crescente interesse das organizações públicas em avaliar seu 

planos de Resposta à Emergência, principalmente no que tange a comunicação 

(PALTTALA e VOS, 2011b).  



Isto se deve as ameças e falhas observadas através de lições aprendidas

(2011), nas ações de resposta mais especificamente na área do gerenciamento da 

comunicação aplicada a  emergências radiológicas e nucleares (

2005,2011, SANDERMAN, 2006). As organizações governamentais, vem percebendo 

na última década que necessitam aumentar a qualidade da preparação de suas 

equipes e da comunicação em situações de crise (

  

2.9.1 OS INDICADORES DE DESEMPENHO

 
 O BSC fornece um sistema de medição

gestão de respostas a emergências 

identificar áreas problemáticas

gerenciamento de projetos (MOE, 2007)

é um método que  permite  às empresas conduzir estratégias baseadas em medição e 

acompanhamento (STEWART

restringir a avaliação de uma organização às medidas financ

completar com missão, objetivos e medidas relativas  às perspectivas de  satisfação  

do  cliente, processos internos, bem como a capacidade de inovar e se preparar para 

o futuro(GREMBERGEN, 2005)

  

Figura 2.6: Perspectivas do Balanced Scorecard a gestão de negócios (

1996) 

 

 

Isto se deve as ameças e falhas observadas através de lições aprendidas

nas ações de resposta mais especificamente na área do gerenciamento da 

comunicação aplicada a  emergências radiológicas e nucleares (

SANDERMAN, 2006). As organizações governamentais, vem percebendo 

na última década que necessitam aumentar a qualidade da preparação de suas 

equipes e da comunicação em situações de crise (PALTTALA e VOS, 2011

OS INDICADORES DE DESEMPENHO 

um sistema de medição abrangente. Os responsáveis pela 

gestão de respostas a emergências radiológica ou nucleares podem facilmente

identificar áreas problemáticas que exijam melhorias, apoiado nas boas práticas de 

gerenciamento de projetos (MOE, 2007). Na área de gerenciamento de projetos o BSC 

é um método que  permite  às empresas conduzir estratégias baseadas em medição e 

STEWART, 2001, GREMBERGEN, 2005). A idéia do BSC é não 

restringir a avaliação de uma organização às medidas financeiras tradicionais, mas 

objetivos e medidas relativas  às perspectivas de  satisfação  

do  cliente, processos internos, bem como a capacidade de inovar e se preparar para 

, 2005), como mostra a Figura 2.6.   

Perspectivas do Balanced Scorecard a gestão de negócios (
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 Aplicando as perspectivas do BSC à área de gerenciamento de respostas, 

MOE (2007) ressalta que os governos devem ter políticas claras para gestão de 

desastres.  

 Estas políticas devem ser traduzidas em ações que venham atender aos 

valores percebidos, assim como aos objetivos práticos e estratégicos numa ação de 

resposta. Do mesmo modo, esta perspectiva pode ser estendida e adaptada para 

respostas a emergências radiológicas ou nucleares. No ANEXO B é apresentada a 

adaptação , desenvolvida pelo autor, da perspectiva do BSC empresarial para ações 

de resposta a emergências radiológicas e nucleares. 

 Os indicadores podem ser classificados em quantitativos e qualitativos 

(CARNEIRO, 2004).  Os quantitativos são medidos em quantidade. Por exemplo, 

numa emergência radiológica, pode se medir o desempenho da descontaminação de 

uma área contaminada por material radioativo, por uma taxa de dose ambiente e/ou 

concentração limite alcançada para o solo e/ou efluentes gasosos ou líquidos. Já os 

qualitativos são baseados na opinião ou percepção das partes interessadas sobre algo 

(KAPLAN e NORTON,1996). A exemplo numa emergência radiológica, através de um 

canal comunicação com o público, pode-se medir o nível de percepção da resposta  e 

da confiança das informações pela sociedade. Assim, neste serviço de informações, 

esta medição pode ser percebida pelas ligações feitas pelo público quanto: a 

reclamações; tipos de dúvidas; se o acidente está sob o controle; se existe previsão de 

prazo para que a normalidade se restabeleça.  
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Metodologicamente, este trabalho é um estudo de casos visto que é uma 

pesquisa de natureza empírica visando compreender fenômenos complexos nas 

diversificadas áreas do conhecimento (YIN, 2006). Representa uma abordagem mais 

adequada quando: se colocam questões do tipo “como” e “porque”; o pesquisador tem 

pouco controle sobre os eventos e o foco da pesquisa se concentra em fenômenos 

geralmente, contemporâneos, dentro de um contexto real de vida (YIN, 2006, VOSS, 

2002, MIGUEL, 2007). No entanto, como a proposta de estudo não se limita a um 

único caso, mas a um conjunto 4 acidentes pré-selecionados, é necessário adotar o 

conceito de estudo multicaso.  Utilizando a classificação de YIN (2006),  Tabela 3.1, 

apresenta a abordagem utilizada,  tomando como referência a estrutura adotada por 

NORONHA e FERREIRA (2000).  

 
Tabela 3.1 : Critérios adotados para a classificação da dissertação como estudo de 

caso com base em YIN (2006) , adaptado de NORONHA e FERREIRA (2000 appud 

MIGUEL, 2007) 

 
CLASSIFICAÇÃO TIPO RAZÕES PARA ENQUADRAMENTO 

Propósito Analítico 

Propõe uma avaliação crítica quanto ao 
gerenciamento da comunicação nas ações de 
resposta a emergências radiológicas e nucleares. 
O tema é contemporâneo e as lições aprendidas 
com os acidentes já ocorridos, recomendam que 
o planejamento da comunicação seja objeto de 
estudo e melhorias, visto que algumas  falhas se 
mostraram recorrentes. 

Escopo Temático 

 
Centrada em analisar 4 (quatro) casos, para um 
recorte específico sobre  o tema  gerenciamento 
da comunicação aplicado às ações de resposta a 
emergências radiológicas e nucleares.  

Função 
Atualização e 
proposta de 
implementos 

 
Por trazer novas abordagens sobre o tema nas 
áreas radiológica e nuclear, poderá ser aplicado 
um aprofundamento  do conhecimento acerca do 
problema. 

Abordagem 

 
Bibliográfica  

 
Os casos, assim como o referencial teórico 
adotado para o estudo empregaram  referências 
bibliográficas. 
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3.1 UNIDADES DE ANÁLISE 

  
 Na seleção das unidades de análise, casos de acidentes, foram levados em 

consideração alguns fatores: recorte na linha do tempo, visando permitir uma visão 

retrospectiva (MIGUEL, 2007, YIN, 2012); o tipo de acidente (radiológico ou nuclear) e; 

acidentes que foram recorrentemente citados em referências bibliograficas, visando 

auxiliar uma melhor argumentação dos resultados. Nesse sentido foram adotadas 4 

(quatro) unidades de análise, cujas características e  referências bibliográficas são 

apresentadas na Tabela 3.2.  

 

Tabela 3.2: Informações e publicações que foram tomadas como referências 

documentais para avaliação do gerenciamento  da comunicação das Unidades de 

Análise. 

 

ACIDENTE ANO  PAÍS 
TIPO DE 

EMERGÊNCIA 
EVIDÊNCIAS 

DOCUMENTAIS   

Three Mile 
Island 1979 EUA Nuclear 

 

KEMENY (1979), NRC (1979) 

SANDERMAN (2006),                       

IAEA (2012) 

 

Chernobyl 1986 Ucrânia Nuclear IAEA (1992; 1996; 2008). 

 
Goiânia 

 
1987 

 
Brasil 

 
Radiológica 

 

IAEA (1988; 1998) 

 
Nueva Aldea 

 
2005 

 
Chile 

 
Radiológica 

 

IAEA (2009) 

 
  

 A partir das publicações citadas na Tabela 3.2, foram selecionadas descrição 

do acidente, as ações de resposta e as recomendações (lições aprendidas). A escolha 

das referências citadas na Tabela 3.2 está relacionada ao fato de serem publicações 

oficiais, cujos membros que participaram da elaboração destes documentos são 

profissionais especializados, com  experiência na área de resposta a emergências 

radiológica ou nucleares e em alguns casos realizaram visitas de campo, entrevistas e 

reuniões com as partes interessadas. Logo, consistem de evidências documentais 

muito importantes para os estudos de caso. 
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3.2  ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A análise dos dados consistiu em examinar as referências constantes da 

Tabela 3.2, buscando informações relacionadas aos processos do Gerenciamento da 

Comunicação para cada caso. O processo de pesquisa tomou como referência os 

indicadores desenvolvidos pelo autor sobre o Gerenciamento da Comunicação nas 

ações de Resposta a Emergências Radiológicas e Nucleares. 

 Neste ponto ressalta-se que a participação do autor em eventos e exercícios de 

preparação relacionados as ações de Resposta a Emergências Radiologicas e 

Nucleares, possibilitou uma “vivência” com o contexto da pesquisa. Esta “vivência” 

forneceu apoio ao processo qualitativo de interpretação dos resultados. No ANEXO C 

são apresentadas as principais participações do autor ao longo do desenvolvimento da 

dissertação. 

 

3.3  MÉTODO DE AVALIAÇÃO  
 

 O método proposto para apoiar a avaliação crítica Gerenciamento das 

Comunicações nas Ações de Resposta a Emergências Radiológicas e Nucleares, 

fundamentou-se no BSC (Balanced Scorecard). Os indicadores foram desenvolvidos 

pelo autor focados nos modelos do PMI e SCI. 

 

3.4 OS INDICADORES DE DESEMPENHO 
 
 Os indicadores de desempenho são  denominados de KPIs (Key Performance 

Indicators) que neste estudo serão aplicados ao Gerenciamento da Comunicação na 

Resposta. No seu desenvolvimento foram levados em conta os fatores abaixo:  

 

(1) devem ser estabelecidos antes da resposta;  

(2) devem servir para medir aceitação dos processos de comunicação na resposta;  

(3) devem indicar se o gerenciamento da comunicação da resposta tem o 

desempenho esperado;  

   
 Visando responder as questões da pesquisa, os indicadores desenvolvidos 

foram caracterizados por uma conexão entre os processos do gerenciamento da 

comunicação estabelecidos pelo PMI e a estrutura organizacional adotada pelo SCI 

aplicados ao Gerenciamento de Respostas a Emergências radiológica ou nucleares. 

Foi considerado que uma resposta pode ser comparada a um projeto.  
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Desse modo, a resposta assim como um projeto, possui um ciclo de vida, relacionados 

no domínio do tempo a processos específicos, conforme pode ser visto na Figura 3.2. 

 

 
 
Figura 3.2: A integração entre os processos de Gerenciamento da Comunicação do 

PMI, a Estrutura Organizacional do SCI com as fases do Gerenciamento da Resposta 

a Emergência Radiológica e Nuclear  

  

3.4.1 PROPOSTA DE CRITÉRIOS USADOS PARA AVALIAR OS INDICADORES 
 

 Nesta etapa foi proposto um critério para avaliação dos indicadores, de forma 

qualitativa. Foi desenvolvida uma escala de avaliação em cores, sendo atribuídas 

notas, STEWART (2001), HAYNES (2001), PINTO (2005), MOE (2007), PALTTALA 

(2011b), com o objetivo de fornecer uma visão mais rápida e abrangente dos 

resultados do gerenciamento da comunicação. Cada indicador está codificado por 

notas,Tabela 3.4, e cores,Tabela 3.5, em escalas categorizadas. Para a determinação 

da classificação das categorias foi utilizada a escala de Likert2,  empregando 5 

categorias, ordenadas e igualmente espaçadas.  

 

 

 

                                                
2 Na escala de Likert as respostas para cada item variam segundo o grau de intensidade. Essa 
escala com categorias ordenadas, igualmente espaçadas, é largamente utilizada em  
pesquisas organizacionais que investigam as práticas da Gestão da Qualidade Total.Existem 
escalas de Likert variando de quatro a onze categorias, mas as escalas de quatro e cinco 
categorias são as mais populares (ALEXANDRE et al., 2003). 
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Tabela 3.3: Escala de notas de Avaliação dos Indicadores de Desempenho do 
Gerenciamento da Comunicação das Ações de Resposta a Emergências Radiológicas 
ou Nucleares 
 

 NOTA CRITÉRIO 
 

0 
 
Não há evidências que a tarefa foi realizada. 

1 

 
Não há evidências que a tarefa foi realizada,  mas  há evidências que as 
partes interessadas (membros da resposta) reconhecem a necessidade da 
realização. 

2 

 
Há evidências que a tarefa foi parcialmente realizada, porém sem 
considerar um método pré-estabelecido dentro do planejamento da 
comunicação. 

3 
 
Há evidências que a tarefa foi parcialmente realizada, considerando um 
método pré-estabelecido dentro do planejamento da comunicação. 

4 
 
Há evidências que a tarefa foi realizada, considerando um método pré-
estabelecido dentro do planejamento da comunicação. 

  
O gerenciamento da comunicação da resposta, em suas fases, também foi avaliado.  

 
Tabela 3.4: Escala de cores associada às notas na Avaliação dos Indicadores de 
Desempenho do Gerenciamento da Comunicação das Ações de Resposta a 
Emergências Radiológicas ou Nucleares 
 

MÉDIA DAS NOTAS DOS 
INDICADORES  

COR DESCRIÇÃO 

 
< 2 

 
Vermelho 

 
Há deficiências graves no 
gerenciamento da comunicação da 
resposta e ações corretivas precisam 
ser implementadas. 
 

 
≥ 2 - <3 

 
Amarelo 

O desempenho do gerenciamento 
das comunicações atende 
parcialmente as boas práticas e 
expectativas das partes 
interessadas,melhorias precisam ser 
implementadas.    
 

 
≥ 3- ≤4 

 
Verde 

O desempenho do gerenciamento 
das comunicações atende as boas 
práticas e expectativas das partes 
interessadas   
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 Associado à nota (score), foi calculado o desvio relativo desta em relação ao 

valor máximo convencionado (nota 4). Espera-se que os resultados permitam uma 

avaliação qualitativa  em termos percentuais do quanto os indicadores desenvolvidos 

para o gerenciamento das comunicações da resposta afastam-se do valor  máximo 

convencionado.  

 
3.4.2 PLANILHA DE AVALIAÇÃO 
 

 Primeiramente dividiu-se a resposta em fases, em seguida foi verificada a 

relação entre os processos identificados e as áreas do BSC, ou seja, como estes 

melhor se alinham com os objetivos estratégicos da resposta. Deste modo, cada 

processo foi classificado em: Beneficiários-Alvo (BA), Processos Internos (PI) e 

Aprendizado e Crescimento (AC) .  Esta avaliação tomou como referência  o descrito 

no ANEXO B. 

 Em seguida, cada indicador desenvolvido pelo autor foi classificado quanto a 

aplicação do modelo SCI ou PMI. Cada processo foi dividido em tarefas (atividades), 

visando melhor discriminar os itens a serem verificados. Para cada caso, Tabela 3.2, o 

conjunto de indicadores desenvolvidos  foi avaliado por notas (scores) conforme 

Tabela 3.3 e classificados segundo a Tabela 3.4.  A avaliação final e das fases do 

gerenciamento da comunicação na  resposta  se deu através da média das notas 

(scores) dos indicadores desenvolvidos. 
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 
4.1  INDICADORES DE DESEMPENHO DESENVOLVIDOS  NA DISSERTAÇÃO 
 

 As Tabelas 4.1 a 4.4 apresentam os indicadores desenvolvidos na dissertação. 

 
Tabela 4.1: Indicadores de Desempenho desenvolvidos para Avaliação do 

Gerenciamento da Comunicação na Resposta nas ações de resposta à Emergência 

Radiológica e Nuclear 
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Tabela 4.2: Indicadores de Desempenho desenvolvidos para Avaliação do 

Gerenciamento da Comunicação na Resposta nas ações de resposta à Emergência 

Radiológica e Nuclear (continuação) 
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Tabela 4.3: Indicadores de Desempenho desenvolvidos para Avaliação do 

Gerenciamento da Comunicação na Resposta nas ações de resposta à Emergência 

Radiológica e Nuclear (continuação) 

 

 

 

 Os indicadores desenvolvidos, Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3  foram aplicados as 4 

unidades de análise selecionadas: os acidentes nuclear de Three Mile Island e  

Chernobyl, assim como os acidentes radiológicos de Goiânia e Nueva Aldea. As 

avaliações foram fundamentadas nas referências citadas na Tabela 3.2. 
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 A discussão acerca dos resultados da avaliação em relação ao Gerenciamento 

da Comunicação nas ações de resposta à Emergências Radiológicas e Nucleares 

para todos os acidentes restringem-se as publicações citadas na Tabela 3.2, em sua 

maioria da IAEA. È possível que alguns indicadores difiram da prática. Isto significa 

que atividades relacionadas ao Gerenciamento da Comunicação possam ter sido 

executadas, porém não relatadas detalhadamente pelas publicações, sob o ponto de 

vista da metodologia de avaliação desenvolvida nesta dissertação para a Avaliação 

Crítica do Gerenciamento da Comunicação nas ações de Resposta a Emergências 

Radiológicas ou Nucleares.  

 Deste modo, os resultados e discussões dos resultados da avaliação dos 

processos de comunicação associados a cada fase da resposta para cada caso são 

descritos nas próximas seções. As avaliações qualitativas detalhadas podem ser 

vistas no ANEXO B. 

 

4.1 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO NA FASE  DE INICIAÇÃO 

 

 A fase de iniciação (mitigação) é o momento estratégico da resposta. Sabe-se 

que perigos de origens adversas, muitas vezes,  não podem  ser impedidos totalmente, 

mas a sua dimensão ou gravidade podem ser substancialmente diminuída por várias 

estratégias e ações. Como pode ser observado na Figura 4.1, o gerenciamento da 

comunicação nesta fase da resposta no caso Nueva Aldea apresentou melhores 

resultados em relação a Goiânia, a Chernobyl e TMI. Já Goiânia apresentou melhor 

desempenho  nos indicadores inerentes à comunicação para a fase de mitigação em 

relação a Chernobyl e TMI. 

 Como pode ser observado na Figura 4.1, com base nas publicações da Tabela 

3.2, há uma estimativa de que aproximadamente 25 %, 28 %, 42 % e 70 % das 

atividades relacionadas ao Gerenciamento da Comunicação foram identificadas como 

realizadas para os casos TMI, Chernobyl, Goiânia e Nueva Aldea, respectivamente na 

fase Iniciação. 

 Verifica-se nas Tabelas 4.1 e 4.2 que muitos indicadores desta fase são 

relacionados ao SCI. Esta fase, passa por um estrutura de resposta nacional bem 

definida e treinada, com boa articulação entre agências públicas, agências não- 

governamentais locais e planos de resposta que sejam documentos “vivos”, ou seja, 

exercidos e sob constante reavaliação. Estes são os pontos de partida para um bom 

Gerenciamento da Comunicação. 
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Figura 4.1: Percentual estimado de atividades identificadas como realizadas e não 

realizadas nas publicações analisadas, quanto ao Gerenciamento da Comunicação, 

por caso na Fase de Iniciação-Mitigação, para cada unidade de análise 

 

 Quanto ao indicador Gerenciamento das Operações de Emergência tanto em 

TMI, quanto Chernobyl não foram identificadas evidências documentais, Tabela 3.2,  

da existência de um Plano de Resposta à Emergência Nuclear Regional ou Nacional.  

 No caso de TMI há fortes indícios em KEMENY (1979) e SANDERMAN (2006) 

que esta estrutura não estava bem definida na época do acidente. Apesar de haver a 

identificação de unidade de comando, houve uma falta de definição na matriz de 

responsabilidades, falta de comunicação entre as autoridades e outras agências 

responsáveis. Já em Chernobyl, o Comando Governamental juntamente com a Força 

Tarefa ficou responsável por eliminar as consequências do acidente (VOZNYAK, 

1996). Em ambos os casos, não houve evidências nas publicações, Tabela 3.2,  da 

instrução de um Centro de Comunicações do Incidentes. 

 O que pode justificar o caso Goiânia apresentar melhores resultados que os 

casos TMI e Chernobyl, deve-se a identificação, em IAEA (1988), de uma estrutura 

para lidar com emergências radiológica ou nucleares no Brasil. Na época do acidente, 
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IAEA (1988),  esta era dividida em duas categorias: (1) Plano de Emergência para 

acidentes ocorridos em instalações nucleares (Central Nuclear Almirante Álvaro 

Alberto, localizada em Angra dos Reis); (2) Plano de resposta para lidar com 

instalações não nucleares, que na percepção dos responsáveis pela elaboração 

poderiam estar associados a acidentes de menor escala, como acidentes de 

transporte ou em instalações de radiografia (IAEA, 1988).  

 Goiânia não caiu em nenhuma das duas categorias. No entanto, o coordenador 

da emergência utilizou as lições aprendidas do acidente radiológico ocorrido na 

Cidade Juarez no México, ocorrido em 1983, que apresentava características similares 

ao acidente de Goiânia (IAEA,1988). Apesar de não haver uma cadeia de comando 

pré-definida para esta situação (IAEA, 1988), a existência de planos de emergência e 

uso das lições aprendidas colaboraram para a melhoria do indicador Gerenciamento 

das Operações de Emergência, quando comparado a TMI e Chernobyl.  

 Já no caso Nueva Aldea, as autoridades nacionais e outras instituições de 

apoio como o Ministério da Saúde apresentaram integração com o comando (IAEA, 

2009). Na publicação, IAEA (2009), há evidências de uma matriz de responsabilidade 

definida. O Departamento de Segurança Radiológica foi responsável por reunir todos 

os fatos sobre o acidente, investigando as causas, as condições de segurança e da 

radioproteção de todas as partes envolvidas. Os aspectos legais do acidente ficaram  

sob a responsabilidade do setor jurídico da Camara Chilena de Construção (C.Ch.C). 

Não foi identificado na publicação IAEA, 2009 evidências da existência de um Centro 

de Comunicação de Incidentes, mas foi identificado que foi criado um comité de Crise 

para a coordenação da coleta de informações e o intercâmbio a nível local, nacional e 

internacional. 

 No entanto, alguns fatores colaboraram para diminuição da nota para todos os 

casos analisados. Não foi identificado nas publicações analisadas, Tabela 3.2, a 

existência de um Plano Local de Resposta a Emergências Radiológicas e a integração 

deste com Planos de Contingências Nacionais. A exemplo, no caso de um país com a 

dimensão do Brasil uma Gestão de Resposta Integrada e recursos especializados 

locais na época do acidente poderiam ter sido muito úteis. No acidente de Goiânia, a 

coordenação do acidente ficou sob a responsabilidade da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN) localizado na Região Sudeste, o acidente ocorreu na Região 

Centro-Oeste. Como resultado, o deslocamento de recursos materiais e humanos 

foram necessários, IAEA (1988), isto provavelmente possa ter retardado a fase de 

iniciação da resposta, consequentemente prejudicando a operacionalização dos 

processos de comunicação inerentes à fase de Iniciação-Mitigação.  
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Deste modo, o contexto apresentado pode justificar o desvio em relação ao valor 

máximo convencionado de aproximadamente 63 %, 69 %, 50 % e 38 % nos casos 

TMI, Chernobyl, Goiânia e Nueva Aldea, respectivamente contribuindo para o 

indicador Gerenciamento das Operações de Emergência. 

 Os casos TMI e Chernobyl apresentaram deficiências graves quanto ao 

indicador Notificação, Identificação e Ativação.  Este indicador está fortemente 

relacionado com a capacidade do comando em tomar as primeiras medidas para 

mitigação, além de fornecer instruções as partes interessadas como equipe e 

organizações de apoio, Estados e a IAEA. Estas partes interessadas são muito 

envolvidas na resposta e demandam de informações sobre os riscos existentes, 

visando melhor planejar as ações em apoio ao comando. 

 Já os casos Goiânia e Nueva Aldea foram identificadas nas publicações, Tabela 

3.2, que tiveram um desempenho melhor quanto a identificação de atividades inerentes 

ao gerenciamento da comunicação para este indicador, mas também apresentaram a 

necessidade de melhorias. No entanto, as notas (scores) de Nueva Aldea foram 

melhores que Goiânia, o desvio relativo em relação ao valor máximo convencionado foi 

de 33 % e 50 %, respectivamente. Já TMI e Chernobyl apresentaram 69 % e 58 %, 

respectivamente.  

 Segundo a publicação, IAEA (2009), foram identificadas no caso Nueva Aldea 

evidências de que boa parte das tarefas relacionadas ao indicador Notificação, 

Identificação e Ativação foram atendidas. Mas, não foram encontradas evidências da 

designação de responsáveis para o gerenciamento comunicação inter-equipes, 

organizações de apoio, Estados e IAEA. No caso Goiânia, há indícios na publicação, 

IAEA(1988) de que todas as tarefas inerentes a este indicador não tenham sido 

plenamente realizadas, por isso um desempenho pior que Nueva Aldea.  

 O que fez TMI apresentar um desvio maior que Chernobyl para o indicador 

Notificação, Identificação e Ativação, pode ser explicado pela não existência de um 

Plano de Resposta na época do acidente (KEMENY, 1979). Desde 1974 este plano foi 

objeto de disputa jurisdicional entre agências. Em 1975, o estado da Pensilvânia, ainda 

não tinha começado a desenvolver o seu Plano de Resposta, mesmo tendo a usina 

nuclear de TMI operando dentro de suas fronteiras desde 1974. A inexistência deste 

plano, provavelmente impactou negativamente a notificação das partes interessadas.  

 Em Chernobyl, VOZNYAK (1993), a reação dos órgãos responsáveis pelo 

comando e os serviços de apoio demonstraram despreparo (após a explosão da 

Unidade 4).  
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 Quanto aos processos de comunicação associados ao indicador Ações de 

Mitigação, abordam aspectos de infraestrutura de Telecomunicações e equipamentos 

de comunicação inter-equipes. Nesse sentido, TMI e Chernobyl apresentaram 

deficiências graves, com desvio de 63 % e 75 % em relação ao valor máximo 

convencionado, visto que não foram identificadas nas publicações evidências que 

pudessem indicar a existência desta infraestrutura em níveis adequados. 

 Já o caso Goiânia teve um desempenho melhor que TMI e Chernobyl, com 

desvio de 50 % em relação ao valor máximo convencionado. Foi identificado que,  

IAEA (1988), no Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) havia uma sala de 

controle para situações de emergência equipada com uma rede de comunicações. 

Embora, a infraestrutura não estivesse preparada para uma emergência como Goiânia, 

há indícios que muito colaborou na resposta. Também foi identificado na publicação,  

IAEA (1988),  que havia um sistema de atendimento telefônico, operando 24 horas, 

visando a responder ou receber informações de pessoas contaminadas. Na Secretaria 

de Saúde de Goiás a equipe teve acesso a telex. Quanto a outros meios, como 

disponibilidade de equipamentos de telecomunicações para equipe “on site” e “off site”, 

não foram identificadas como previstas. Isto justifica uma redução da nota (score) para 

o indicador Ações de Mitigação.  

 Para o mesmo indicador o caso Nueva Aldea, apresentou melhores resultados 

em relação à TMI, Chernobyl e Goiânia, com desvio de 25 % em relação ao valor 

máximo convencionado. Foi identificado na publicação, IAEA (2009) que equipamentos 

como telefone foram utilizados na resposta. Além disso, reuniões, e-mails, 

treinamentos e discussões em grupo também foram métodos de comunicação muito 

utilizados. Ferramentas como tele e videoconferências, bancos de dados de discussão 

e repositórios centrais possivelmente podem ter sido utilizadas, mas não foram 

identificadas na publicação, IAEA (2009). 

 Uma boa prática no âmbito da comunicação trazida pelo PMI é a reunião de 

abertura do projeto (kick-off). Este evento pode ocorrer no início do projeto quando se 

quer estabelecer e comunicar o que vai ser feito e traçar o planejamento inicial, 

realinhar o que precisa ser feito e principalmente motivar a equipe (VARGAS, 2003). 

 No caso da resposta, a frequência do kick-off  irá depender da gravidade do 

acidente, do número e mudança das partes interessadas e  do tempo estimado para 

conclusão da resposta. Nesse sentido, apenas o caso Nueva Aldea mostrou 

evidências de reuniões com este perfil, o que não ficou evidênciado formalmente em 

TMI, Chernobyl e Goiânia.  

 Quanto ao indicador Identificação das Partes Interessadas os casos TMI, 

Chernobyl e Goiânia apresentaram deficiências graves, com desvio de 83 %, 58 % e 
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58 %, respectivamente, em relação ao valor máximo convencionado. Já Nueva Aldea, 

apresentou um desvio 33 %, apresentando um desempenho melhor que os demais 

casos. Este indicador está muito relacionado às boas práticas do PMI. Nos projetos as 

partes interessadas são pessoas e organizações ativamente envolvidas ou cujos 

interesses podem ser afetados com o resultado da execução ou do término do projeto.  

 Elas podem também exercer influência sobre os objetivos e resultados do 

projeto (PMBOK, 2008). Neste caso, contextualizamos o projeto com Resposta à 

Emergência radiológica e nuclear. Assim, este indicador é chave no Gerenciamento da 

Comunicação e complexo de ser executado, exigindo técnica, consultas individuais, 

reuniões com a equipe ou painéis, visando uma opinião mais especializada e 

aprofundada sobre a identificação das partes interessadas. 

 No caso TMI a comunicação com a mídia poderia ter sido mais eficiente, pois a 

grande maioria desconhecia as informações sobre os efeitos da radiação e 

terminologias técnicas (SANDERMAN,2006). Alguns jornalistas não conseguiam 

perceber a gravidade da situação pelo excesso de termos técnicos utilizados nas 

coletivas de imprensa. Num dado momento de criticidade do acidente, a equipe técnica 

ocupada em resolver a situação de emergência, evitava falar com a imprensa, 

obrigando repórteres a buscar informações de fontes não oficiais, KEMENY (1979) e 

SANDERMAN (2006). Este tipo de reação é esperada e também reiterada por 

BECKER (2004), TAN (2011), PALTTALA (2011). Em situações de desastres as partes 

interessadas tem necessidade de saber como aquele evento pode afetar suas vidas, 

sua saúde e segurança. No caso TMI, chegavam ao público, a mídia e as equipes 

informações das mais diversas áreas e por pessoas distintas, causando uma grande 

situação de confusão e desconfiança. Além disso, em situações de crise o público 

tende a pedir informações aos órgãos de primeiro atendimento. Em geral, se estes não 

estão preparados tende a passar mais tempo dando informações do que prestando a 

assistência aos que realmente precisam.  

 Deve ser ressaltado que, em situações de crise, há uma tendência deste quadro  

agravar-se, pois nem todas as ameaças estão sob controle (BECKER,2004). No 

entanto, com uma mitigação atuante os problemas que possam surgir podem ser 

melhor gerenciados. 

 No caso TMI foi identificado, KEMENY (1979), que ocorreram problemas de 

comunicação com as partes interessadas, o mesmo ocorreu também em Chernobyl. 

No entanto, o que contribuiu para um desvio menor do que TMI deve-se à participação 

da Organização Mundial de Saúde (OMS). Passados 10 dias do início do acidente, um 

grupo de especialistas na área de radiação da OMS foi convocado em Copenhagen 

para avaliar a situação, preparar recomendações e perguntas que fossem de interesse 
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público, IAEA (2005), isto pode ter contribuído para a identificação e notificação das 

partes interessadas.  

 No caso Goiânia não foi localizada nas publicações, IAEA (1988, 1998), muitas 

evidências de realização das tarefas associadas ao indicador Identificação das Partes 

Interessadas.  

 Isto pode ser explicado pela dimensão do cenário, da pressão da mídia, de 

muitas requisições das partes interessadas no âmbito político, técnico e do público. 

Como exemplo, foi identificado em IAEA (1988) que a equipe de médicos do hospital 

local e os profissionais do laboratório para análise clínicas foram relutantes em ajudar, 

pois muitos estavam com receios à sua saúde. A reação desta parte interessada 

influenciou negativamente o apoio local da resposta. Isto exigiu do comando o envio de 

médicos de outros locais para aumentar o apoio às vítimas.  

 Já no caso Nueva Aldea não foi localizada na publicação, IAEA (2009), 

evidências de como foi realizada a Identificação das partes interessadas, mas havia 

evidências de que as tarefas associadas a este indicador foram parcialmente 

realizadas, em alguns casos até realizadas, mesmo sem a existência de uma 

metodologia específica de Gerenciamento da Comunicação. 

 Quanto ao indicador Gerenciamento das Partes Interessadas os casos TMI, 

Chernobyl apresentaram deficiências graves, ambos com desvio de 75 % em relação 

ao valor máximo convencionado. Enquanto Goiânia apresentou um desvio de 50 %. Já  

Nueva Aldea apresentou um desvio de 25 %, mostrando um desempenho melhor que 

os demais casos. O indicador Gerenciamento das Partes interessadas está afeto ao 

estabelecimento de estratégias e avaliação das informações das partes interessadas, 

visando aumentar o apoio e minimizar os impactos negativos durante o ciclo de vida da 

resposta. 

 Nos casos de TMI e Chernobyl não foram identificadas nas publicações, Tabela 

4.1, evidências muito claras de que estas ações tenham sido tomadas. No entanto, em 

suas lições aprendidas indicam a necessidade de melhoria sobre aspectos de gestão. 

No caso Goiânia, os membros da equipe com o tempo conheceram melhor as 

expectativas das partes interessadas, permitindo um melhor Gerenciamento quando 

comparado a TMI e Chernobyl.  

 Já o caso Nueva Aldea, provavelmente, em função das aplicações das lições 

aprendidas, a existência de um plano de crises e a participação da IAEA na resposta, 

fez com que o gerenciamento estivesse sob controle boa parte do tempo. Além disso, a 

magnitude e a abrangência do acidente foram menores que nos demais casos.  
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4.2 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO NA FASE DE 

PLANEJAMENTO  

  
 Analisando a Figura 4.2, há uma estimativa de que aproximadamente 30 %,     

30 %, 40 % e 65 % das atividades relacionadas ao Gerenciamento da Comunicação 

foram identificadas como realizadas com base nas publicações, Tabela 3.2, para os 

casos TMI, Chernobyl, Goiânia e Nueva Aldea, respectivamente na fase Planejamento 

-Preparação. 

 

 

 
Figura 4.2: Percentual estimado de atividades identificadas como realizadas e não 

realizadas nas publicações analisadas, quanto ao Gerenciamento da Comunicação, 

por caso na Fase de Planejamento - Preparação 

  
 Analisando os resultados da Figura 4.2, verifica-se que as estimativas são 

similares as encontradas na fase de inicação (mitigação). Esta proximidade é 

esperada, tendo em vista que a fase de Preparação inclui atividades como 

planejamento de contingência, armazenamento de equipamentos, o desenvolvimento 

de mecanismos de coordenação, evacuação e informação pública (UNISDIR, 2009). 

Se a fase de mitigação não for atuante e não houver a existência de planejamentos 
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compatíveis à ameaça radiológica ou nuclear, há fortes indícios de que os objetivos 

práticos das respostas não sejam plenamente atendidos com a qualidade e tempo 

requeridos. Isto pode justificar os baixos índices de atividades realizadas aos 

processos de comunicação, tanto para TMI quanto para Chernobyl deve-se à não 

identificação nas publicações, Tabela 4.1, de um Plano de Resposta à Emergência 

Nuclear Regional contendo um Plano de Comunicação para acidentes radiológicos e 

nucleares, segundo critérios pré-definidos e apoiados em uma metodologia 

reconhecida.  

 Quanto a Nueva Aldea, apresentou melhor resultado que os demais casos, 

provavelmente, por possuir um Manual de Crises e Comunicação. No entanto, não foi 

identificado na publicação, IAEA (2009), se o mesmo seguia metodologia específica. 

Isto pode explicar o fato da não identificação na publicação, IAEA (2009), de algumas 

atividades relacionadas ao indicador Planejamento da Comunicações previstas para a 

fase de Preparação, tendo em vista que boa parte dos indicadores desenvolvidos para 

avaliação desta fase da resposta tomaram como base as boas práticas do PMI.  

 O mesmo também foi constatado para os casos de TMI, Chernobyl e Goiânia. 

No entanto, deve ser ressaltado que para estes casos as deficiências quanto a não 

identificação das atividades previstas para o planejamento da comunicação foram mais 

severas do que Nueva Aldea, conforme pode ser visto na Tabela 4.1. As notas 

referentes a este indicador para cada caso podem ser visualizadas no ANEXO B. 

 Em suma, todos os casos apresentaram a necessidade de melhorias quanto ao 

planejamento da comunicação, mais especificamente TMI, Chernobyl e Goiânia. Não 

foi possível identificar evidências substânciais de que houve um planejamento da 

comunicação empregando uma metodologia específica para o desenvolvimento das 

mensagens. Além da definição dos meios de comunicação mais apropriados para 

desenvolver os diferentes graus de envolvimento junto às partes interessadas. 

 Ainda quanto ao indicador planejamento da comunicação foi criada uma  tarefa 

para verificar na avaliação do gerenciamento da comunicação da resposta, se o 

planejamento contempla atividades que visem assegurar que em resposta a uma 

potencial ameaça de um ato terrorista com material radioativo, estejam disponíveis 

informações em nível nacional para informar o público sobre a natureza do 

reconhecimento das ameaças. Como os casos analisados não apresentavam 

características de ato terrorista este item previsto na avaliação não foram quantificados 

para as unidades de análise selecionadas. 
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 Quanto ao indicador Planejamento de Comunicação com o Público os casos 

TMI, Goiânia e Chernobyl apresentaram deficiências críticas. Este indicador é citado 

como elemento de melhoria nas lições aprendidas (KEMENY,1979, IAEA, 

1988a,1992b). Netsa fase a indicação formal de um assessor de imprensa ou um 

porta-voz único para comunicação com a mídia,  pode em muito auxiliar a comunicação 

com o público e a imprensa. 

 No entanto, através dos indicadores desenvolvidos foi possível identificar que o 

caso Nueva Aldea, apresentou resultados satisfatórios para o mesmo indicador, foi 

possível identificar na publicação, IAEA (2009), que o comando nomeou um porta-voz 

único para comunicação com a mídia, além de elaborar mensagens, instruções, 

informações e advertências aos indivíduos do público. Isto denotou que as lições 

aprendidas para este indicador foram objeto de atenção, mesmo considerando que o 

cenário do acidente se deu nos limites da instalação. 

  O indicador Plano do Gerenciamento da Comunicação buscou avaliar se era 

possível identificar nas publicações, Tabela 3.2, evidências de que na fase de 

preparação os Planos de Resposta às Emergências Radiológicas e Nucleares, para os 

casos analisados, contemplavam o fornecimentos dos itens previstos para este 

indicador, conforme descrito no item 2.3.1 da Tabela 3.8. Os resultados mostraram que 

não há fortes evidências nas publicações analisadas, Tabela 3.1, que os casos TMI, 

Chernobyl e Goiânia adotaram um Plano de Gerenciamento das Comunicações em 

suas respostas. O caso Nueva Aldea, para este indicador apresentou evidências de 

que algumas tarefas previstas neste plano não foram totalmente realizadas, indicando 

a necessidade de melhorias (IAEA, 2009). 

 Essa constatação motivou a elaboração de modelos de documentos que 

viessem a dar apoio e materialidade ao Plano de Gerenciamento das Comunicações 

para as ações de Resposta a Emergências Radiológicas e Nucleares, fundamentado 

nas boas práticas do PMI. Estes modelos documentos são apresentados no ANEXO C. 

 

4.3 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO

  

 Analisando a Figura 4.3, há uma estimativa de que aproximadamente 30 %,     

20 %, 45 % e 55 % das atividades relacionadas ao Gerenciamento da Comunicação 

foram identificadas como realizadas com base nas publicações, Tabela 3.2, para os 

casos TMI, Chernobyl, Goiânia e Nueva Aldea, respectivamente na fase de Execução -

Resposta. 
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 O indicador Distribuir Informações buscou identificar evidências nas publicações 

analisadas, Tabela 3.2, se foram disponibilizadas as informações necessárias  as 

partes interessadas na resposta no momento adequado. Os casos TMI e Chernobyl 

apresentaram deficiências mais severas, quando comparados a Goiânia.  

 O caso Nueva Aldea, apresentou melhor resultado em relação a Goiânia, 

quanto ao Gerenciamento da Comunicação nesta fase. No entanto, todos indicaram a 

necessidade de melhorias para este indicador, respeitando as características e desvios 

em relação ao valor máximo convencionado. 

 

 
Figura 4.3: Percentual estimado de atividades identificadas como realizadas e não 

realizadas nas publicações analisadas, quanto ao Gerenciamento da Comunicação, 

por caso na Fase de Execução- Resposta 

 
 No caso TMI, há fortes evidências, KEMENY (1979), que o centro de comando 

não recebia em tempo relatórios de desempenho da resposta. O que vem corroborar 

para esta constatação é a ordenação do planejamento da evacuação de 650.000 

pessoas no em torno da usina, com base em informações fragmentadas e parcialmente 

erradas (KEMENY et al., 1979, SANDERMAN, 2006).  
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 O caso Chernobyl apresentou pior índice, visto que não foram identificadas 

muitas evidências da realização de atividades relacionadas ao indicador Distribuição de 

Informações, dentre as publicações analisadas, Tabela 3.2.  

  

 No caso Goiânia, foi identificado IAEA (1988) que o coordenador da emergência 

estabeleceu a frequência que deveriam ser apresentados relatórios sobre o andamento 

da resposta. Porém, não foram identificadas evidências consistentes nas publicações, 

IAEA (1988,1998), afim avaliar o planejamento dos tipos eventos de comunicação com 

as demais partes interessadas, assim como sua respectiva frequência. 

 No caso Nueva Aldea não houve evidências de que todas as atividades 

relacionadas ao indicador Distribuir Informações foram completadas com sucesso. 

(IAEA, 2009). Deve ser ressaltado que nesta fase é predominante a distribuição de 

reportes de desempenho, visando aumentar o controle do andamento da resposta 

(TAN, 2011). 

  No entanto, foi identificada na publicação que o Departamento Seguraça 

Radiológica e Nuclear ficou encarregado pela preparação de relatórios técnicos 

relacionados com as avaliações de dose, as áreas afetadas, equipamentos envolvidos, 

análises detalhada dos acidentes e problemas de cultura de segurança (IAEA, 2009).  

 

4.4 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO NA FASE DE 

ENCERRAMENTO 

 

 Analisando a Figura 4.4, há uma estimativa de que aproximadamente 50 %,     

50 %, 50 % e 75 % das atividades relacionadas ao Gerenciamento da Comunicação 

foram identificadas como realizadas com base nas publicações, Tabela 3.2, para os 

casos TMI, Chernobyl, Goiânia e Nueva Aldea, respectivamente na fase Resposta. 

 Segundo as boas práticas do PMI, o processo de comunicação associado ao 

encerramento de um projeto são as lições aprendidas. O SCI também contempla em 

sua estrutura a elaboração de lições aprendidas na fase de encerramento. 

 Assim, adotando estes referenciais para a Avaliação do Gerenciamento da 

Comunicação nas Respostas a Emergências Radiológicas e Nucleares, este indicador 

buscou identificar dentre as publicações analisadas, Tabela 3.2, evidências quanto a 

realização das atividades relacionadas a este indicador. 

 Os resultados mostraram que TMI, Chernobyl e Goiânia geraram importantes 

lições aprendidas, porém não foi possível identificar nas publicações analisadas, 

Tabela 3.2, evidências da realização de todas as atividades necessárias inerentes a 

este indicador.  
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Figura 4.4: Percentual estimado de atividades identificadas como realizadas e não 

realizadas nas publicações analisadas, quanto ao Gerenciamento da Comunicação, 

por caso na Fase de Encerramento. 

 

  No caso TMI, verificou-se na literatura que pouco tempo após o incidente 

houve fortes evidências de iniciativas das autoridades americanas em gerar 

aprendizado e crescimento com este acidente (KEMENY et al., 1979, NRC, 2011). 

Prova disto são os indicadores das lições aprendidas. Atualmente, os EUA apresentam 

uma estrutura de resposta em áreas de substâncias perigosas, PINTO (2005), SOUZA 

FILHO (2006), FEMA (2011), inclusive na área radiológica ou nuclear como descrito em 

REMICK (2003). Isto indica que houve uma preocupação em melhorar seus processos 

e em aprimorar o aprendizado, realizado através exercícios de preparação. 

 No caso Chernobyl, através do Canal da internet denominado “Chernobyl em 

Foco”, pode-se encontrar uma série de documentos relacionados aos acidentes, assim 

como suas consequências. Não deve deixar de ser considerado como uma significativa 

fonte de aprendizado. 
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 No caso Goiânia, foi identificado na publicação, IAEA (1988), que as lições 

aprendidas após o acidente foram geradas através de um relatório realizado por 

especialistas da CNEN que participaram da resposta e encontros presenciais com 

membros da IAEA. Em IAEA (1988), Foi declarada a disponibilidade do Brasil através 

da CNEN-IRD em elaborar as lições aprendidas, incentivando o crescimento e o 

aprendizado de todos os envolvidos. Deve ser ressaltado que o caso Goiânia, originou 

a primeira publicação formal e sistemática quanto a descrição de um acidente 

radiológico. 

 Especificamente, quanto ao Gerenciamento da Comunicação, na fase de 

encerramento caso Nueva Aldea, apresentou melhores resultados do que TMI, 

Chernobyl e Goiânia. Deve ser ressaltado que no caso Nueva Aldea, houve a 

participação de especialistas da IAEA, consistindo de uma equipe multidisciplinar para 

auxiliar os responsáveis pelo encerramento da resposta na elaboração de um relatório 

final. Isto denota também um amadurecimento por parte da IAEA na condução, 

elaboração e publicação das lições aprendidas. 

 
4.5 AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DO ESTUDO 

 Os resultados consolidados são apresentados na Tabela 4.1. Por questão de 

simplificação de apresentação e discussão dos resultados é apresentado um quadro 

resumido contendo os processos chave de comunicação associado a cada fase da 

resposta. Os resultados das avaliações detalhadas são apresentadas no ANEXO B. 

 Analisando o item Avaliação Geral da Tabela 4.1, verifica-se que todas as 

respostas apresentaram deficiências no gerenciamento da comunicação, exigindo o 

estudo e implementação de medidas corretivas. No item Avaliação Geral no caso 

Nueva Aldea não houve deficiências graves quanto ao Gerenciamento da 

Comunicação, visto que a estimativa das atividades identificadas como realizadas com 

base na publicação, IAEA (2009), foi de aproximadamente 66 %.  

  Os casos de Three Mile Island e Chernobyl apresentaram deficiências graves 

no gerenciamento da comunicação para todos os indicadores. Já Goiânia apresentou 

também de modo geral deficiências críticas, mas em alguns indicadores evidenciam 

atividades, através das publicações IAEA (1988) e IAEA (1998), como sendo 

parcialmente realizadas.  

 Analisando o quantitativo das tarefas previstas  inerentes ao  Gerenciamento 

da Comunicação proposto para avaliação dos casos, percebe-se que houve uma 

melhoria ao longo do tempo. 
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Tabela 4.4:Quadro consolidado das Avaliações do Gerenciamento da Comunicação 

para as ações de Resposta a Emergências Radiológicas e Nucleares dos casos 

selecionados (unidades de análise) 

 

  

 A variação de atividades previstas no gerenciamento da Comunicação do caso 

Three Mile Island para Chernobyl apresentou uma pequena diferença. Deve ser 

considerado que a gravidade dos acidentes segundo a escala INES para Chernobyl e 

Three Mile Island (TMI) foram classificadas como 7 e 5, respectivamente.  

 Como Chernobyl foi considerado, até o momento, o pior acidente nuclear da 

história, isto faz com que o impacto de um mau Gerenciamento da Comunicação 

possa vir a trazer consequências potencialmente mais graves. Como exemplo a 

comunicação com o público, a notificação junto as equipes de emergência e países 

vizinhos. VOZNYAK (1996) mostrou não haver uma preparação de autoridades e 

órgãos do governo para um acidente da magnitude de Chernobyl. Especialistas em 

comunicação e psicólogos sugerem que muitas das fontes de conflito, problemas e 

equívocos observados na resposta ao acidente de Chernobyl surgiram por causa de 

falta de informação.  
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Houve falta de comunicação da antiga União Soviética com os países vizinhos, como 

Itália e Dinamarca, na disseminação da informação dos riscos potenciais inerentes a 

exposição à radiação (IAEA, 2005).  

 Apesar do caso Three Mile Island não ter sido considerado um acidente tão 

grave como Chernobyl, este ocorrera aproximadamente 7 anos antes. Também foi um 

acidente nuclear e apresentou deficiências críticas de comunicação. SANDERMAN 

(2006) afirma que a comunicação foi um das falhas mais graves observadas durante a 

resposta em TMI. Diante do exposto, TMI trouxe muitas lições aprendidas no que se 

referiu a comunicação. No entanto, observa-se que as notas dos indicadores se 

aproximam em muito as de Chernobyl, denotando que as lições aprendidas não foram 

totalmente tratadas e devidamente absorvidas. 

 O caso Goiânia apresentou melhoria em alguns indicadores, destacando a fase 

de Mitigação, quando comparado aos casos TMI e Chernobyl. No entanto, verificou-

se, em IAEA (1988), que passados 8 e 1 anos, respectivamente, do acidente de TMI e 

Chernobyl o indicador Planejamento de Comunicação com o Público continuou 

apresentando deficiências graves. Em contrapartida, verifica-se que em Nueva Aldea o 

mesmo indicador evoluiu passado aproximadamente duas décadas, denotando que as 

lições aprendidas podem ter sido melhores aplicadas para este indicador. 

 Deve ser considerado que Chernobyl e Goiânia foram acidentes que 

envolveram muitas partes interessadas e tiveram um forte impacto social e econômico 

para seus respectivos países, com forte influência do público e mídia. O acidente de 

Goiânia está classificado no nível 5, da escala INES. 

 Os acidentes de TMI e Nueva Aldea tiveram uma abrangência nos limites das 

suas instalações, o que não ocorreu em Chernobyl e Goiânia. No entanto, TMI tomou 

uma proporção muito maior, em parte devido à falta de Gerenciamento das partes 

interessadas, destacando o não atendimento das expectativas do público e da mídia.  

 Não foram identificadas evidências claras em KEMENY (1979), IAEA (1988), 

IAEA (1996), da existência de um Plano de Gerenciamentos das Comunicações na 

época da ocorrência dos acidentes de  TMI, Chernobyl e Goiânia, respectivamente. 

Isto pode justificar as baixas notas na fase de Preparação (Planejamento), 

especificamente ao Gerenciamento da Comunicação. Na publicação, IAEA (2009), foi 

identificado que a gestão da resposta e das comunicações em Nueva Aldea foi 

realizada considerando um Manual de Crises. Além disso, houve participação ativa da 

IAEA na resposta, isto pode justificar a indicação na publicação, IAEA (2009), de 

evidências de um melhor planejamento, fazendo com que as notas dos indicadores 

fossem melhores quando comparados a TMI, Chernobyl e Goiânia. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 

 
 O objetivo principal do trabalho foi alcançado, uma vez que foi possível realizar  

uma proposta de avaliação do gerenciamento da comunicação das ações de Resposta 

a Emergências Radiológicas e Nucleares, empregando os indicadores desenvolvidos 

fundamentos no BSC, SCI e PMI, levando em consideração as informações acessíveis 

e referenciadas. 

 A metodologia proposta possibilitou que fossem identificadas evidências de que 

o gerenciamento das comunicações nas ações de resposta poderiam ter sido melhor 

desempenhadas se previamente estabelecidos e seguidos modelos de gestão 

otimizados para os cenários dos acidentes analisados. Foi constatado que nos casos 

selecionados: de Three Mile Island (1979), Chernobyl (1986), Goiânia (1987) e Nueva 

Aldea (2005), a necessidade de melhorias nos processos de Gerenciamento da 

Comunicação. 

 A utilização de um modelo de análise suportado pelo método BSC mostrou-se 

adequado ao processo de avaliação quando aplicado ao Gerenciamento da 

Comunicação nas ações de resposta a Emergência Radiológicas e Nucleares. Deste 

modo, permitindo, dentre outros, identificar quais indicadores se afastaram do valor 

máximo convencionado, evidenciando falhas e pontos positivos nos processos de 

comunicação inerentes a resposta. 

 Foi identificado que na fase de Mitigação o Gerenciamento da Emergência e 

Operações, deve ser objeto de melhoria, com a definição de planos integrados de 

resposta com matriz de responsabilidade definida, mais especificamente, no âmbito da 

comunicação.  

  Foi identificado que o indicador  Identificação das Partes Interessadas impacta 

muito negativamente todo Gerenciamento da Comunicação. Este indicador está ligado 

a questões-chave: O que deve ser comunicado. Quem precisa ser comunicado. 

Quando precisa ser comunicado. Como deve ser comunicado. A não observância 

deste indicador afeta diretamente todos os indicadores do Gerenciamento das 

Comunicações, o que leva a concluir a dimensão da sua contribuição no processo. 

 Concluiu-se que a metodologia do PMI associada ao SCI mostraram-se 

complementares na avaliação do gerenciamento da comunicação da resposta a 

emergências radiológica ou nucleares. Isto permitiu uma boa conexão entre os 

requisitos organizacionais afetos ao SCI com os processos de planejamento da 

comunicação constantes no PMI, para todas as fases da resposta. A constatação na 

necessidade deste reforço foi a falta de maiores evidências dos casos analisados da 

existência de planos de comunicação claramente definidos, segundo uma metodologia 
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definida. Foi concluído ainda que a interação do SCI, do PMI e do BSC permitiu uma 

avaliação sistemática da resposta em todas as suas fases, permitindo um alinhamento 

entre os indicadores e os objetivos práticos da resposta, no âmbito do Gerenciamento 

da Comunicação. Através da pontuação ou estimativa de desvios, pode-se 

acompanhar a evolução dos processos sob avaliação na sequência dos acidentes 

estudados.Deste modo, permitindo responder satisfatoriamente as questões da 

pesquisa. No entanto, deve ser ressaltado que a avaliação do Gerenciamento da 

Comunicação está limitada as publicações referenciadas dos acidentes selecionados, 

sendo de vital importância para o aperfeiçoamento da metodologia de avaliação 

proposta sua aplicação a exercícios práticos,  

  Passado décadas desde a ocorrência dos acidentes estudados as ações de 

emergência carecem de um tratamento formal do Planejamento das Comunicações, 

seguindo uma metodologia explícita. Deste modo, espera-se que o estudo venha a 

colaborar no segmento acadêmico por propor a possibilidade de novos estudos e 

implementos oriundos do PMI às atuais estruturas de planejamento da comunicação 

aplicadas a cenários de emergências radiológicas ou nucleares.  

 Os resultados apontam para o requisito de estruturação de um Centro de 

Comunicação em apoio as Ações de Resposta, com a necessidade da 

profissionalização de recursos humanos para atender especificamente a área de 

comunicação dado os baixos índices encontrados nos estudos de casos. A relevância 

deste centro com recursos humanos específicos deve-se à conclusão de sua 

complexidade e valor estratégico, considerando que para este irão convergir todas as 

comunicações da resposta. Este também deve concentrar distribuir e armazenar as 

informações da resposta.  Essa estrutura deverá atender as expectativas de todas as 

partes interessadas. Para todos os casos analisados não foi identificado 

explicitamente nas publicações o atendimento ao indicador Centro de Comunicação do 

Incidente. Assim, seguem as recomendações e sugestões de trabalhos futuros:  

 
(1) Vislumbrou-se a necessidade de um aprofundamento das questões e melhoria dos 

indicadores, assim como os critérios utilizados para os scores (notas). Esta 

melhoria pode ser alcançada através  da aplicação da metodologia proposta em 

exercícios de preparação a emergências radiológicas e nucleares; 

(2) Desenvolvimento de ferramentas computacionais de avaliação em apoio ao 

planejamento da comunicação aplicadas a emergências radiológicas ou nucleares, 

visando atender as ações de resposta para diferentes cenários; 

(3) A aplicação do estudo desenvolvido considerando outras áreas de conhecimento 

do PMI, como gerenciamento de riscos; 
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(4) A realização de um estudo similar, que inclua o recente acidente de 

Fukushima, poderá dar contribuição ao constante processo de crescimento e 

aprendizado dentro do Gerenciamento da Comunicação aplicado a 

Emergências Radiológicas e Nucleares. 
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ANEXO A : DESCRIÇÃO DOS ACIDENTES 

 
 

CASO 1: ACIDENTE NUCLEAR DE THREE MILE ISLAND, EUA(1979)   
 

 A central nuclear de Three Mile Island (TMI) está situada nos Estados Unidos 

na ilha do Rio Susquehanna no condado de Dauphin, Pensilvânia, próximo de 

Harrisburg. O acidente ocorreu em 28 de março de 1979. A usina com uma área 

ocupada de 3,29 km2 operava com um reator de água pressurizada (Pressurized 

Water Reactor- PWR). A unidade 2 da planta nuclear de TMI (TMI-2), no dia do 

acidente operava a 97 % em condições normais no modo automático (IAEA, 2012). 

 

Figura A.1:  Planta Nuclear de Three Mile Island 3 

  

 No dia 28 de março de 1979, 36 segundos após às 04:00 ocorreu um problema 

no sistema de resfriamento do núcleo do reator devido a um defeito de uma bomba.  

Dentro do vaso de contenção do reator a temperatura e pressão começaram a se 

elevar chegando a um ponto que forçou a abertura da válvula de alívio do vaso 

liberando a pressão (NRC, 1979, IAEA, 2012). Com a vasão e o nível da pressão 

voltando ao normal a válvula de liberação de pressão deveria voltar a posição fechada, 

o que não ocorreu (KEMENY, et al.1979).  

 A situação operacional da válvula não foi identificada pelos operadores por 

uma interpretação incorreta de informações conflitantes do estado funcional do 

                                                
3 Disponível em : http://www.encyclopedia.com/topic/Three_Mile_Island.aspx, acessado em 25/11/2010 
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dispositivo. Com a válvula de alívio de pressão aberta durante duas horas a água 

bombeada para resfriar o núcleo evaporou para a atmosfera (KEMENY, et al.1979). 

 Os operadores não interpretaram corretamente as indicações do sistema do 

reator (pensavam que a alta temperatura seria temporária) e pararam o fluxo de 

emergência de água para o resfriamento do núcleo do reator. Em resposta à falta de 

água, bombas de injeção de alta pressão automaticamente são acionadas e começam 

a adicionar água e vapor no sistema de resfriamento – que continua vazando pela 

válvula de liberação de pressão (que permanece aberta). Os operadores imaginam 

então, que o núcleo está com água em excesso (no treinamento, eles foram ensinados 

que somente água em excesso aumenta a pressão no núcleo) e diminuem o fluxo de 

água para o resfriamento (NRC, 1979).  

 Devido à falta de água, as bombas começam a bombardear uma mistura de 

água e vapor. Essa mistura fazia com que as bombas (e toda a planta) vibrassem o 

que poderia causar um dano maior à planta. Os operadores pensavam que o reator 

tinha água em abundância e resolveram desligar todo o sistema (inclusive o 

resfriamento). Sem água, a temperatura subiu no núcleo do reator a ponto de fazer o 

urânio derreter no vaso de pressão. Na usina de TMI ocorreu um dos mais 

graves,dentre todos os modos possíveis de ocorrer falta de refrigeração no núcleo, 

conhecido como Acidente por Perda de Refrigerante, LOCA  ("Loss-of-coolant 

accident”) (NRC, 1979). Constatada a situação às 06:22 os operadores conseguem 

fechar uma válvula entre a válvula de liberação de pressão e o reator. Para compensar 

os efeitos do LOCA os operadores através de sistemas de injeção de grandes 

quantidades de água borada no interior do núcleo, evitaram que a falta de refrigeração 

para as varetas combustíveis continuasse. Deste modo, no dia 28 de março os 

operadores restauraram a normalidade do sistema de resfriamento (NRC, 1979, IAEA, 

2012). 

 Não houve detecção de iodo radioativo no ar, porém água e o leite passaram a 

ser monitorados. Não houve vítimas fatais. O acidente nuclear de TMI foi classificado 

como nível 5 na escala internacional de incidentes nucleares (INES) (IAEA, 2001). 
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CASO 2: ACIDENTE NUCLEAR DE CHERNOBYL (1986) 
 

 O acidente nuclear de Chernobyl no dia 26 de abril de 1986 na Usina Nuclear 

de Chernobyl em Pripyat, Ucrânia, que fica a 18 km a noroeste da cidade de 

Chernobyl, 16 km da fronteira com a Bielorrússia e cerca de 110 quilômetros ao norte 

de Kiev (IAEA, 1992). 

 A usina era composta por quatro reatores do tipo RBMK-1000. O RBMK é um 

acrônimo de Russian Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalniy, sendo moderado a 

grafite e refrigerado a água, cada reator era capaz de produzir 1000 MW de energia 

elétrica (IAEA, 1992). Em conjunto, os quatro reatores produziam cerca de 10% da 

energia elétrica utilizada pela Ucrânia na época do acidente. A construção da 

instalação começou na década de 1970, com o reator 1 comissionado em 1977, 

seguido pelo nº 2 (1978), nº 3 (1981) e nº 4 (1983) (BBC, 2011). 

 No dia  25 de abril de 1986, o reator da Unidade 4 estava programado para ser 

desligado para manutenção de rotina. Foi decidido usar esta oportunidade para testar a 

capacidade do gerador do reator em gerar energia suficiente para manter seus 

sistemas de segurança (em particular, as bombas de água) no caso de perda do 

suprimento externo de energia. Para realizar este teste os operadores, autorizados 

pelo chefe de Engenharia, deveriam reduzir a potência de saída do reator de forma 

gradativa e dentro de um intervalo de tempo adequado para um valor mais seguro, 

segundo os regulamentos de segurança. Porém, devido à demora em iniciar o teste a 

queda de potência se deu muito rapidamente e próximo ao valor seguramente 

permitido (IAEA,1997).   

 Embora a escala de queda de potência estivesse próxima ao máximo permitido 

pelos regulamentos o chefe da Engenharia decidiu não desligar o reator e continuar o 

teste, ordenando a execução de procedimentos visando controlar a potência do reator. 

Segundo (IAEA,1992) nos primeiros relatos indicavam falhas de operação, porém 

relatórios mais recentes sugerem também indícios de falhas no sistema do reator. No 

entanto, diante da sequência de acontecimentos ocorridos há fortes indícios da 

ausência de cultura de segurança por parte da equipe que conduzia o experimento 

(IAEA,1992). 

 O resultado desta operação levou a potência do reator a aumentar dez vezes de 

seu valor  normal de saída. A temperatura aumentou rapidamente e não houve água de 

refrigeração suficiente para resfriar os elementos combustíveis. A água que circulava 

nos tubos foi rapidamente transformada em vapor.  
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 Houve, portanto, uma explosão de vapor, que destruiu os tubos de resfriamento, 

os elementos combustíveis e os blocos de grafite. A explosão foi tão violenta que 

deslocou a tampa de concreto de quase 1.000 toneladas (JONHSTON, 2011),  

destruindo a contenção do prédio que não foi prevista para aguentar tal impacto, 

deixando o reator exposto para o meio ambiente. Como o grafite aquecido entra em 

combustão espontânea, seguiu-se um grande incêndio ao longo de 10 (dez) dias 

(UNSCEAR,2011), arremessando para fora grande parte do material radioativo que 

estava nos elementos combustíveis, danificados na explosão de vapor (IRD, 2011). 

 A média de doses para as pessoas mais afetadas pelo acidente foram avaliadas 

em cerca de 120 mSv para 530.000 pessoas que trabalharam nas operações de 

emergência e resgate e 30 mSv para as 115.000 pessoas evacuadas (IAEA, 1992, 

IAEA,1996, UNSCEAR, 2011). Durante as duas primeiras décadas após o acidente, 

para os indivíduos que continuaram a residir em áreas contaminadas as doses médias 

foram de 9 mSv.  Além da Bielorrúsia, a Federação Russa e a Ucrânia, outros países 

europeus também foram afetados pelo acidente (UNSCEAR,2011).Como 

consequência do acidente houve 31 mortes, 2 (duas) devido a explosão, uma por 

ataque cardíaco e 28 devido a S.A.R causada por uma exposição máxima de 16 Sv, 

sendo deste total 6 bombeiros e 22 trabalhadores da instalação; 238 indívíduos 

apresentaram lesões agudas e crônicas devido a radiação (lesões principalmente da 

tireóide), com 10 mortes foram provavelmente crônicas associadas ao câncer da tiróide 

(IAEA, 1992, IAEA,1996, UNSCEAR, 2011).   

 O acidente de Chernobyl foi classificado como nível 7 na escala internacional 

de incidentes nucleares (INES) (IAEA, 1992, IAEA, 2012), foi considerado o mais 

grave na história da indústria nuclear. Mais de 200.000 cidadãos russos de forma 

heróica estavam envolvidos na resposta à emergência nuclear (IAEA, 2005). 
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CASO 3: ACIDENTE RADIOLÓGICO DE GOIÂNIA (1987)  
 
 

  O acidente de Goiânia envolveu uma contaminação radioativa, isto é, 

existência de material radioativo em lugar onde não deveria estar presente (CNEN, 

2011). Uma fonte radioativa de 137Cs era usada em uma clínica da cidade de Goiânia, 

para tratamento de câncer (IAEA, 1987). Nesse tipo de fonte, o 137Cs fica encapsulado, 

na forma de um sal, semelhante ao sal de cozinha, e “guardado” em um recipiente de 

chumbo, usado como uma blindagem contra as radiações (CNEN,2009).4 

  Após vários anos de uso, a fonte foi desativada, isto é, não foi mais utilizada, 

embora sua atividade radioativa ainda fosse muito elevada, não sendo permissível a 

abertura do invólucro e o manuseio da fonte sem cuidados especiais. 

  A Clínica foi transferida para novas instalações5, mas o material radioativo não 

foi retirado, contrariando as normas da CNEN. A simples comunicação do 

encerramento das atividades não exime a empresa da responsabilidade e dos 

cuidados correspondentes, até que sejam cumpridas as determinações da CNEN 

(IAEA,1988, CNEN,2012).  

  Catadores de papel, numa ação ilícita e sem nenhum conhecimento subtraíram 

do Instituto Goiano de Radioterapia (abandonado), um equipamento que continha uma 

cápsula de 137Cs. A cápsula do 137Cs possuía 3 cm de comprimento e 

aproximadamente 100 gramas de massa (IAEA, 1988, BINS, 1998, e CNEN, 1997, 

BECKER, 2004). A peça (cabeçote e blindagem do equipamento abandonado) foi 

vendida a um ferro-velho e neste local rompida a marretadas. Atraídos pelo brilho azul 

do material, os responsáveis pelo ferro-velho de Goiânia levaram pedaços da peça 

para casa (localizada na rua 57) (IAEA,1988). O desmantelamento do aparelho de 

radioterapia contendo a cápsula de 137Cs dava início em Goiânia ao "maior desastre 

radiológico do planeta" (IAEA, 1987, IAEA, 1997, ROZENTAL, 2002). O acidente  

radiológico de  Goiânia  foi classificado como nível 5 na escala internacional de 

incidentes nucleares (INES) (IAEA, 2001). Milhares de pessoas tiveram que ser 

monitoradas (IAEA,1998). Oficialmente, a radiação provocou a morte de quatro 

pessoas - ao menos outras 250 foram contaminadas(IAEA,1998).   

 Segundo (FROIS, 1997) o sensacionalismo da mídia (nacional e internacional) 

trouxe o pânico aos membros do público, dando origem a atitudes discriminatórias. 

                                                
4 Disponível em <http://www.cnen.org.br>, acessado em 21/07/2009 
5 No Brasil, qualquer instalação que utilize fontes de radiação devem  ter em seus quadros profissionais 
qualificados em radioproteção para que o manuseio das fonte e procedimentos sejam realizados de forma 
adequada. Locais destinados ao armazenamento provisório de fontes ou rejeitos devem atender  
requisitos de proteção física e radiológica, até que possam ser removidos para outro local, com 
conhecimento e aprovação da CNEN (Disponível em <http://www.cnen.org.br>, acessado em 
21/07/2009). 
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Isto pode explicar o forte impacto psicológico nos habitantes da cidade de Goiânia 

(IAEA,1988, FROIS, 1997, BECKER,2004). Houve ações de restrição aos produtos 

provenientes do Estado de Goiás, trazendo danos econômicos (FROIS, 1997, 

BECKER,2004).  

  Pelo fato dos envolvidos no acidente ignorarem a periculosidade do conteúdo, 

distribuíram suas partes e porções do pó radioativo entre várias pessoas e locais da 

cidade, abrangendo área superior a 2.000 m2, localizada no centro de Goiânia (IAEA, 

1988, IAEA e CNEN, 1997).  Devido a dimensão do acidente, o volume total de rejeitos 

armazenados foi de 3500 m3, ou mais de 275 caminhões de carga.  

  Este grande volume deveu-se as medidas conservativas de segurança, quanto 

a restrição de dose escolhidas na época do acidente (IAEA,1988). Estas foram 

adotadas durante as fases de resposta e recuperação (IAEA, 1988). Os rejeitos estão 

enterrados e protegidos num depósito localizado em Abadia em Goiás (IAEA, 1988, 

IAEA e CNEN,1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Figura A.2: Atividades realizadas durante a resposta no local do acidente (a) e (b) 

demolição e remoção dos rejeitos (casa da rua 57) (c) monitoração do solo  (d) 

gerência dos rejeitos de rejeitos no local do acidente (IAEA, 1988). 

(a) (b) 

(c) (d) 
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CASO 4: ACIDENTE RADIOLÓGICO DE NUEVA ALDEA (2005) 
 

O acidente ocorreu em 14 de Dezembro de 2005, numa fábrica de celulose em 

construção em Nueva Aldea, Concepción, Chile. Depois de finalizar um serviço de 

radiografia durante uma noite na plataforma em uma das torres em construção, um 

operador de radiografia desmontando o equipamento de gamagrafia, não percebeu 

que a fonte radioativa de 192Ir (Figura 3.2) tinha caído na plataforma da torre (Figura 

A.3) (IAEA, 2009).  

 

 

 

 

 

 

Figura A.3: (a) Réplica do Porta-Fonte empregado no equipamento de gamagrafia        

(b) Ponta do Telecomando (IAEA, 2009)    

No dia seguinte um trabalhador encontrou a fonte, pegou e examinou-a, 

tentando descobrir o que era o objeto. Ele mostrou a fonte a dois outros trabalhadores, 

mas ninguém sabia o que era aquilo. Ele decidiu levá-la ao seu supervisor. Ao 

examinar a fonte no escritório de seu supervisor um dosímetro eletrônico com alarme 

(bip) num escritório vizinho foi ativado. O trabalhador foi instruído a colocar o objeto 

em um "recipiente". Ele jogou a fonte em um tubo de metal disposto num canteiro 

perto da instalação do escritório. Realizada as operações de resgate e emergência a 

fonte foi recuperada,  em seguida foram tomadas as medidas, segundo relatos,  para 

que fosse colocada dentro do irradiador de gamagrafia. Três trabalhadores que 

lidavam com a fonte foram examinados nas instalações médicas da instalação, sendo 

encaminhados e posteriormente internados na Mutual de Seguridad de la Cámara 

Chilena de la Construcción (C.Ch.C.) hospital em Concepción e no dia seguinte 

transferido para um hospital em Santiago.  

As autoridades chilenas prontamente solicitaram a assistência da IAEA. No 

total, houve 34 trabalhadores potencialmente expostos. Não houve vítimas fatais.  

 
 

(b) 

(a) 

Fonte 
Radioativa 
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ANEXO B :  RESULTADOS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO                                          

PARA OS CASOS ANALISADOS 

A  Figura B.1 apresenta a adaptação da perspectiva do BSC empresarial para ações 

de resposta a emergências radiológicas e nucleares, desenvolvida pelo autor. 

 

 

 

 

Figura B.1: BSC empresarial adaptado para BSC aplicado a Emergências Radiológica 

ou nucleares (Adaptado de MOE, 2007) 

 Os processos de gerenciamento da comunicação devem estar alinhados com 

os objetivos estratégicos da resposta a emergência radiológica ou nuclear. Deve ser  

identificado como estes colaboram com as perspectivas identificadas (vide Figura 2.6) 

(SINK,1993 apud NASCIMENTO, 2011). Além disso, se o planejamento estratégico e 

os indicadores de desempenho não estiverem alinhados e forem utilizados de forma 

isolada, podem não prover informações necessárias para introduzir melhorias no 

processo (GUSBERTI et al.,2006).  Dessa forma, no caso do gerenciamento das 

comunicações nas respostas a emergências radiológica ou nucleares, um bom 

scorecard deve ter um conjunto de medidas de resultado e indicadores de 
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desempenho, que irão fornecer a informação se a estratégia definida está no caminho 

do sucesso. Assim são apresentadas nas Tabelas B.1 a B.16 os resultados das 

avaliações dos indicadores desenvolvidos na dissertação. 

 
Tabela B.1: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta a 

Emergência Nuclear  em Three Mile Island (1/4) 
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Tabela B.2: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta a 

Emergência Nuclear  em Three Mile Island (2/4) 
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Tabela B.3: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta a 

Emergência Nuclear em Three Mile Island (3/4) 
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Tabela B.4: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta a 

Emergência Nuclear em Three Mile Island (4/4) 
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Tabela B.5: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta à 

Emergência Nuclear  em Chernobyl (1/4) 
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Tabela B.6: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta à 

Emergência Nuclear em Chernobyl (2/4) 
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Tabela B.7: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta à 

Emergência Nuclear  em Chernobyl (3/4) 
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Tabela B.8: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta à 

Emergência Nuclear em Chernobyl (4/4) 
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Tabela B.9: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta à 

Emergência Radiológica de Goiânia (1/4) 
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Tabela B.10: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta à 

Emergência Radiológica de Goiânia (2/4) 
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Tabela B.11: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta à 

Emergência Radiológica de Goiânia (3/4) 
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Tabela B.12: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta à 

Emergência Radiológica de Goiânia (4/4) 
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Tabela B.13: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta à 

Emergência Radiológica de Nueva Aldea (1/4) 

 



94 
 

 
 

Tabela B.14: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta à 

Emergência Radiológica de Nueva Aldea (2/4) 
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Tabela B.15: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta à 

Emergência Radiológica de Nueva Aldea (3/4) 
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Tabela B.16: Indicadores para o Gerenciamento da Comunicação da Resposta à 

Emergência Radiológica de Nueva Aldea (4/4) 
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ANEXO C :  PARTICIPAÇÕES DO AUTOR EM EVENTOS AO LONGO DO 
DESENVOLVIMENTO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Tabela C.1: Participações do autor em eventos realizadas ao longo do   

desenvolvimento da dissertação sobre ações de Resposta à Emergência Radiológica 

ou Nuclear 

 

DESCRIÇÃO DATA AÇÃO 

Participação no "Exercício Geral do Plano de 
Emergência da Usina Nuclear Almirante Álvaro 
Alberto" na condição de observador nacional - 
Evento supervisionado e coordenado pelo 
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (GSIPR), Órgão 
central do Sistema de Proteção do Programa 
Nuclear Brasileiro (SIPRON). 
 

22/10/2009 
Observação 
Participante 

Participação no Retreinamento Anual Avançado das 
Ações de Resposta da Área de Saúde aos 
Acidentes Radiológicos e Nucleares – CMRI FEAM 
 

 
09/11/2009 

Observação 
Direta 

Observação de exercícios (RADEX) de Treinamento 
de Ações e Resposta a Emergências Radiológicas  
IRD/CNEN 
 

 
18/10/2010 

 
Observação 

Direta 

Apresentação do Projeto de Mestrado IRD/CNEN no 
Treinamento Avançado das Ações de Resposta da 
Área de Saúde nos Acidentes Radiológicos e 
Nucleares- CMRI FEAM 
 

 
05/11/2010 

 
Observação 

Direta 

Participação no Retreinamento Anual Avançado das 
Ações de Resposta da Área de Saúde aos 
Acidentes Radiológicos e Nucleares – CMRI FEAM 

 
05/12/2011 

 
Observação 

Direta 
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ANEXO D :  PROPOSTA DE MODELOS DE DOCUMENTOS VISANDO AUXILIAR O 

PLANEJAMENTO DA COMUNICAÇÃO EM EXERCÍCIOS DE PREPARAÇÃO E 

AÇÕES DE RESPOSTA, APOIADOS E ADAPTADOS NAS BOAS PRÁTICAS DO 

PMI 

1. INTRODUÇÃO  
 
 A proposta de modelos de documentos para um plano de comunicação em 

apoio a exercícios de preparação e ações de resposta é resultado da  aplicação do 

estudo realizado sobre os processos inerentes ao planejamento da comunicação 

descritos no PMBOK e de referências bibliográficas que se apoiam nas boas práticas 

do PMI. A motivação para o desenvolvimento deste estudo deve-se ao fato do 

TECDOC-953 (AIEA,2003) que trata do Método para o desenvolvimento de 

Organização para Resposta a Emergência Radiológica ou Nuclear (Method for 

Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency) se 

apoiar no SCI, não sendo identificados em publicações da IAEA , assim como em 

artigos científicos conteúdos que abordassem o tema específico ao planejamento da 

comunicação considerando as boas práticas do PMI.  

 Neste sentido, este plano tem como intenção agregar valor aos processos de 

preparação a resposta de emergências radiológicas ou nucleares, considerando a 

necessidade de melhorias contínuas, apresentado propostas de formatos de 

documentos específicos ao gerenciamento da comunicação.  

 

2. PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 
 

 Este documento deverá conter uma descrição das partes interessadas que, 

como envolvidos-chave, devem estar previstos no plano de comunicação. A Tabela 

D.1, D.2,  D.3 identificam as principais partes interessadas envolvidas na Organização 

Genérica da Resposta (O.G.R) (GRS2, AIEA,2002) seus interesses específicos e 

expectativas. 
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Tabela D.1: Planilha de Apoio para identificação das partes interessadas na OGR 

(GRS2, AIEA,2002) 

 
PARTES INTERESSADAS IDENTIFICADAS 

Identificação do Acidente: Local : Data: 

Preparado por:  Contato: 

Partes Interessadas Participantes Interesses Expectativas 

 
Mídia 

 

Relacionar os 
nomes   

 

Informar 
rapidamente e até 
mesmo sem dispor 

de dados 
absolutamente 

precisos, dá 
cobertura inicial de 

uma crise. 

1. O que aconteceu? 
(Foco nos fatos ou nas 
acusações). 

 
2. Quanto? (Danos, 

dinheiro envolvido).  
 
3. Quem foi afetado? 

(Vítimas, acusados 
etc.) 

 
4. O que está sendo feito 

para ajudar?  
 

5. Há uma atitude 
convincente em 
andamento? 

 
6. Qual foi a causa do 

acidente?  
 
7. Obedece a algum 

padrão ?  
 
8. Quem pagará os 

danos?  
 
9. Qual o prejuízo 

potencial para a 
reputação dos 
prováveis 
responsáveis pelo 
acidente? 
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Tabela D.2: Planilha de Apoio para identificação das partes interessadas na OGR 

(IAEA,2002) - continuação 

 

PARTES INTERESSADAS IDENTIFICADAS 

Identificação do Acidente: Local : Data: 

Preparado por:  Contato: 

Partes Interessadas Participantes Interesses Expectativas 

Iniciador da Resposta 
Relacionar os 

nomes   
 

1. Fornecer as 
primeiras 
recomendações 
ao notificante  

2. Informar  a 
situação ao 
Coordenador da 
Emergência. 

 
1. Obter  as informações 

básicas sobre o 
cenário do acidente; 

 
2. Executar a atividade 

com técnica no menor 
tempo possível. 

 

 
Primeiro 

Respondedor 
 

Relacionar os 
nomes   

 

1. Direcionar e 
delegar  tarefas;  

2. Organizar a 
cena do 
acidente;  

3. Dar as 
primeiras 
resposta ao  
acidente no 
menor tempo 
possível; 

4. Fornecer ao 
Coordenador da 
Emergência 
informações 
sobre o 
acidente. 

1. Que os problemas 
sejam levantados 
rapidamente;  

 
2. Que a  resposta seja 

planejada 
adequadamente; 

 
3. Executar a atividade 

com técnica no menor 
tempo possível. 

 
Controlador da Cena 

 
 

Relacionar os 
nomes   

 

1. Implementar  
ações 
mitigadoras; 

 
2. Estabelecer o 

posto de 
comando; 

 
3. Implementar  

medidas 
rotetoras para o 
público e para 
os 
trabalhadores 
da emergência. 

1. Assumir o controle e a 
responsabilidade pela 
cena; 

2. Que os problemas 
sejam levantados 
rapidamente; 

3. Que a  resposta seja 
planejada 
adequadamente; 

4. Receber reportes do 
andamento para 
fornecer informações 
para o  

5. Coordenador da 
Emergência; 

6. Receber recursos 
adequados; 

7. Executar a atividade 
com técnica no menor 
tempo possível. 
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Tabela D.3: Planilha de Apoio para identificação das partes interessadas na OGR 

(IAEA,2002) - continuação 

 

PARTES INTERESSADAS IDENTIFICADAS 

Identificação do Acidente: Local : Data: 

Preparado por:  Contato: 

Partes 

Interessadas 

Participantes Interesses Expectativas 

 
Assessor 

Radiológico 
 
 

Relacionar os 
nomes   

 

1. Recuperar as  fontes 
radioativas; 

 
2. Descontaminar a 

área 
3. Monitorar  áreas e 

pessoas,controlar a 
contaminação; 

 
4. Realizar controle 

ocupacional; 
 

5. Recomendar ações 
de proteção; 

 
6. Estimar as doses 

recebidas pelos 
envolvidos; 

 
7. Avaliar  doses e 

danos ao meio 
ambiente 

 

1. Que a cena esteja 
controlada; 

 
2. Que os problemas 

sejam levantados 
rapidamente; 

 
3. Que a  resposta seja 

planejada 
adequadamente; 

 
4. Receber reportes do 

das ações 
andamento; 

 
5. Receber recursos 

adequados; 
 

6. Executar a atividade 
com técnica no 
menor tempo 
possível. 

Público 

Pessoas 
envolvidas 
afetadas 

diretamente pelo 
acidente 

1. O que fazer  diante 
da situação? 

 
2. Se existe perigo;  

 
3. Se estão em 

segurança;  
 

4. O que as autoridades 
responsáveis estão 
fazendo de forma 
concreta para 
proteger a saúde das  
pessoas e mantê-las 
seguras? 

 
5. Quais os riscos 

potenciais ? 
 

6. Se existem recursos 
para o atendimento? 

 

Receber mensagens 
claras, honestas, 

uniformes e que possam 
ser sustentadas por 
dados comprovados 
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3. PLANILHA DE AVALIAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 
 
 Este documento, Tabela D.4, tem como aplicação auxiliar a avaliação das 

partes interessadas, identificadas na seção 2. A avalaição das partes interessadas  

deve considerar a capacidade destas em influenciar os objetivos da resposta a 

emergências radiológicas ou nucleares.  

 

Tabela D.4 : Planilha de Avaliação das Partes Interessadas (IAEA, 2002, PMBOK, 

2004 e CHAVES et al., 2006) 

 

AVALIAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS IDENTIFICADAS 

Identificação do Acidente: Local : Data: 

Preparado por:  Contato: 

Nome Função na 
Resposta Responsabilidades Avaliação 

Forma de 
Atuação do 

Coordenador  

Este campo 
deve ser 

preenchido 
com o nome 

da parte 
interessada 

A 
indentificação 
da função da 

parte 
interessada na 

resposta 

Descrição das 
atribuições da parte 

interessada na 
resposta.  

A parte 
interessada 

pode ser 
classificada 

como 
colaborador 

fraco, moderado  
ou  forte. 

 
O coordenador 

deve estabelecer 
ações que 

potencializem as 
características 
positivas das 

partes 
interessadas. 

Deve atenuar as 
influências 

negativas que as 
partes 

interessadas 
possam exercer 
dentro da ação.  

 
 

4. MAPA DE COMUNICAÇÃO 
 
 Este documento tem como aplicação auxiliar na identificação dos eventos de 

comunicação presentes numa resposta à emergência radiológica ou nuclear. Na 

Tabela D.5 e D.6 são apresentados exemplos de documentos relacionados aos 

eventos de comunicação presentes no plano com suas respectivas instruções e 

orientações de uso. 
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Tabela D.5: Exemplo de Mapa de Comunicação para uma OGR (Adaptado de IAEA, 

2002, PMBOK, 2004, CHAVES et al., 2006) 

 

MAPA DE COMUNICAÇÃO PARA UMA OGR 

Identificação do Acidente: Local : Data: 

Preparado por:  Contato: 

ID Item de 
Informação- Responsável Envolvidos Canal Frequência Mecanismo 

de feedback 

01 Reunião inicial                     
(kick off) 

Coordenador 
da Emergência 

A ser 
definido 

pelo coord. 
de emerg. 

Reunião 
presencial  Única Vez 

Atas de 
reunião ou 
leitura dos 

registros que 
documentem 

as ações  

02 
Lista de 

Escalonamento e 
responsabilidades 

Membro da 
equipe 

designado 
pelo Coord. da 

Emergência 

Todos  os 
membros 
da equipe 

Documentos  
Impressos 

e/ou 
disponível 

em Rede de 
dados 

Sempre que 
sofrer 

atualização 

Leitura dos 
registros que 
documentem 

as ações 
 

03 Lista de contatos 

Membro da 
equipe 

designado 
pelo Coord. da 

Emergência 

Todos os 
membros 
da equipe 

Documentos  
Impressos 

e/ou 
disponível 

em Rede de 
dados 

Sempre que 
sofrer 

atualização 

Leitura dos 
registros que 
documentem 

as ações 
 

04 

 
Relatório/Plano 

de Comunicação 
para a 

Mídia/Assessoria 
de Imprensa 

 

Coord. da 
Emergência 

Assessoria 
de 

Imprensa 

Documentos  
Impressos 

e/ou 
disponível 

em Rede de 
dados 

A ser 
definida pelo 

coord. de 
emergência 

Leitura dos 
registros que 
documentem 

as ações 
 

05 

Acompanhamento 
e controle da 
sistuação da 

resposta               

Coord. da 
Emergência 

A ser 
definida 

pelo Coord. 
de 

Emergência 

Rádio e/ou 
Reunião 

presencial 

A ser 
definida pelo 

coord. de 
emergência 

Atas de 
reunião ou 
leitura dos 

registros que 
documentem 

as ações 
emergência 

 

06 
Fluxograma de 

controle da 
Resposta 

Coord. da 
Emergência 

Coord. de 
Emergência 
e membros 
da equipe 

Documentos  
Impressos 

e/ou 
disponível 

em Rede de 
dados 

 

Única vez 

Leitura dos 
registros que 
documentem 

as ações 
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Tabela D.6: Mapa de Comunicação para uma OGR (continuação) (Adaptado de AIEA, 

2002, PMBOK, 2004, CHAVES et al., 2006) 

 

MAPA DE COMUNICAÇÃO PARA UMA OGR 

Identificação do Acidente: Local : Data: 

Preparado por:  Contato: 

ID Item de 
Informação- Responsável Envolvidos Canal Frequência Mecanismo 

de feedback 

07 

Atendimento e 
Registro das 

Mensagens e/ou 
Solicitações 

Externas 

Membro da 
equipe 

designado pelo 
Coordenador 

da Emergência 

Coord. da 
Emergência 
e membros 
da equipe 

Email 
Telefone 
Reuniões 

Sempre que 
sofrer 

atualização 

Leitura dos 
registros que 
documentem 

as ações 
 

08 

Listagem com o 
Registro de 
Nomes e 

endereços de 
todas as pessoas 

envolvidas no 
acidente ou 
aquelas que 
estiverem na 
área afetada 

Polícia ou 
Respondedor 
da Instalação 

Público Documento 
Impresso 

Sempre que 
sofrer 

atualização 

Leitura dos 
registros que 
documentem 

as ações 
 

09 

Listagem de 
equipamentos de 
proteção pessoal 
de acordo com a 

natureza do 
evento 

Respondedor 
Radiológico 

Equipe da 
Resposta 

Documento 
Impresso 

Sempre que 
sofrer 

atualização 

Leitura dos 
registros que 
documentem 

as ações 
 

10 

Relatório para o 
Coordenador de 
Emergência com 

as lições 
identificadas e as 
recomendações 
para atualizar os 

planos de 
emergência 

Respondedor 
Radiológico 

A ser 
definida pelo 

Coord. de 
Emergência 

Documento 
impresso e 
Digitalizado 

Única Vez 

Leitura dos 
registros que 
documentem 

as ações 
 

11 
Reunião de 

Fechamento da 
Resposta 

Coordenador 
da Emergência 

Todos os 
Membros da 

Equipe 

Reunião 
presencial  Única Vez 

Atas de 
reunião ou 
leitura dos 

registros que 
documentem 

as ações 
emergência 
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5. REUNIÃO INICIAL (KICK OFF MEETING) 
 

 A reunião inicial (Kick Off Meeting) é um importante instrumento para o 

gerenciamento dos membros envolvidos na resposta. Formaliza e dá início a ação da 

coordenação da emergência e se justifica pelos seguintes motivos: impõe o 

planejamento no início da ação, ajuda na formação de consenso, estimula o 

engajamento e integração da equipe (CHAVES, 2006). Nas Tabela D.7 e D.8, são  

apresentadas proposta de agenda de convocação de reunião inicial e respectiva ata 

de reunião.  

 

Tabela D.7: Agenda de Convocação de Reunião (CHAVES et al., 2006) 

 

AGENDA  DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO                                                

Identificação do Acidente: Local : Data: 

Preparado por:  Contato: 

Data da Reunião: 
 

Local da Reunião: Início da Reunião: Término Previsto da 
Reunião : 

PAUTA Tipo de Reunião:  
(    )  Presencial,  
(    )  Videconferência 

(    )  (    ) Outros 
______________ 

 
 

PARTICIPANTES 

Nome : Contato Função na Reposta 
   
   

ASSUNTOS ESPECÍFICOS   
Item Assunto a ser discutido Duração Parcial 

   
   
   
   
   
   

Convocada por Data Contato 
   

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
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Tabela D.8: Ata (Memória) de Reunião (Adaptado de CHAVES et al., 2006) 

 
ATA (MEMÓRIA)  DE REUNIÃO  

Identificação do Acidente: Local : Data: 

Preparado por:  Contato: 

N O. Ação : Nome da Ação: 
 
 

N O. da Ata : Tipo de Reunião:  
(    )  Presencial,  
(    )  Videconferência 
(    )   Outros _______ Preparado por : 

 
Data de preparação : Duração : 

PARTICIPANTES 
Nome : Contato Função na Reposta 

   
   

COPIADOS 
Nome : Contato Função na Reposta 

   
   

PAUTA PROPOSTA 
 
 

PAUTA EXECUTADA 
 
 

PROBLEMAS RESOLVIDOS 
Item Descrição Responsável Data 

    
    
    

PROBLEMAS NÃO RESOLVIDOS 
Item Descrição Responsável Data 

    
    
    

PRÓXIMA REUNIÃO 
Data____/____/______   Horário:_______________________ 
Local:__________________________________________________________________ 
 

 

6. LISTA DE ESCALONAMENTO 
 

 Este documento tem como aplicação auxiliar aos membros envolvidos na 

resposta quanto as suas responsabilidades e quem o está o acionando. Na Tabela D.9 

e D.10 é apresentado um exemplo de uma lista de escalonamento aplicada a uma 

OGR. 
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Tabela D.9: Lista de Escalonamento (Adaptado de IAEA, 2002) 

 
 

LISTA DE ESCALONAMENTO 
Identificação do Acidente: Local : Data: 

Preparado por:  Contato: 

ID Nome do 
Recurso Função Situação em que é 

escalado Quem pode acionar? 

01 
A ser 

definido 
Iniciador da 
Resposta 

1. No recebimento da 
notificação; 

2. No fornecimento de 
recomendações 
iniciais; 

3. Na formalização do 
início da Resposta 

Membro da instituição que 
recebeu a notificação da 

resposta 

02 A ser 
definido 

Coordenador 
da 

Emergência 

1. No gerenciamento e 
avaliação do acidente; 

 
2. Na mitigação de riscos; 

 
3. No estabelecimento de 

estratégias  e 
prioridades na 
resposta. 

 

 
Iniciador da Resposta; 

Equipes de Gerencia da 
Resposta; 

Assessoria de Imprensa; 
Representantes de órgãos 
de saúde, segurança, meio 

ambiente e governo 
Representantes de 

associações  comunitárias 
 

03 
A ser 

definido 
Primeiro 

Respondedor 

 
1. Na execução de ações 

para mitigar o acidente; 
 

2. Na implementação de 
ações protetoras; 

 
3. Na recuperação inicial 

de fontes radioativas 
(caso existam) na cena 
do acidente 

 

Controlador da Cena;                
Iniciador da Resposta 

04 

 
 

A ser 
definido 

Controlador 
da Cena 

1. No gerenciamento de 
todas as ações de 
resposta na cena do 
acidente 

 
Coordenador de 

Emergência; 
Assessor Radiológico; 
Primeiro Respondedor; 
Equipes envolvidas na 
resposta no local do 

acidente 
 

05 
A ser 

definido 
Assessor 

Radiológico 

 
1. Na avaliação de danos 

radiológicos; 
 

2. Na recomendação de 
ações de recuperação. 
de proteção e de 
limpeza das áreas 

 

Controlador da Cena 
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Tabela D.10: Lista de Escalonamento - continuação (Adaptado de IAEA, 2002) 

 
   ID  Nome do Recurso Função 

06 
 

A ser definido 
Assessor (Respondedor) 

Radiológico 
Situação em que é escalado? 

1. Na realização da avaliação preliminar da situação radiológica na cena;  

2. No estabelecimento da comunicação com o Coordenador de Emergência e o 

Controlador da Cena para providenciar o EPI em conformidade com a natureza do 

evento; 

3. No estabelecimento de ações protetoras individuais em função da avaliação da 

situação radiológica; 

4. No fornecimento de instruções às equipes de resposta sobre as medidas de proteção 

individual; 

5. No estabelecimento do controle das exposições recebidas pelos trabalhadores de 

emergência 

6. Na avaliação dos riscos radiológicos tomando como base as medições 

7. No estabelecimento do ponto de controle de contaminação próximo ao perímetro de 

segurança e na supervisão  do acesso no ponto de controle;  

8. No estabelecimento dentro do perímetro de segurança a área para descontaminação e 

para disposição de rejeitos objetos e roupas; na supervisão da implementação das 

ações protetoras e o controle das exposições;  

9. Na assistência em proteção radiológica aos respondedores de emergência que 

adentram a área afetada 

10. Na avaliação de doses das vítimas, trabalhadores de emergência e público;  

11. Na determinação de ações protetoras com tempos prolongados;  

12. Na declaração do fim da emergência radiológica;  

13. Na preparação do relatório ao Coordenador de Emergência, com as lições 

identificadas, as recomendações para atualizar os planos de emergência e otimizar a 

resposta; 

14. Na descontaminação de áreas e pessoas. 

 
Quem pode acionar? 

 
Coordenador de Emergência; Coordenador da Cena; Primeiro Respondedor;Equipes 
envolvidas na resposta no local do acidente 
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Tabela D.11 : Lista de Escalonamento- continuação  (Adaptado de IAEA, 2002) 

 

   ID 
Nome dos 

membros da  
equipe 

Função Situação em que é escalado Quem pode 
acionar? 

07 A ser definido 
Primeiro 

Respondedor 

1. No acionamento em ações 
para mitigar o acidente; 

2. No acionamento na 
implantação de ações  
protetoras e recuperação  
inicial. 

Iniciador da 
Resposta 

 
Coordenador de 

Emergência 
 

Controlador da 
Cena 

08 A ser definido Polícia 

1. Se for o primeiro a chegar 
ao local do acidente, 
assume o papel de 
Controlador da Cena ; 

2. Na execução de ações na 
área para proteger o 
público, evacuação, 
controle de acesso, 
medidas de segurança 
física e acordoamento; 

3. No registro de nomes e 
endereços de todas as 
pessoas envolvidas no 
acidente ou aquelas que 
estiveram na área afetada. 

Público 
 

Equipe de 
Resposta a 
Emergência 

09 

 
 
 
 
 
 

A ser definido Médicos e 
Pára Médicos 

1. Se forem os primeiros a 
chegar ao local do 
acidente, assumem o papel 
de Controlador da Cena; 

2. Situações de atendimento, 
investigação  e resgate de 
pessoas lesionadas; 

3. Situações de administração 
de cuidados médicos de 
rotina; 

4. Na retirada dentro da área 
afetada as pessoas 
lesionadas, tão rápido 
quanto seja possível. 

Público 
 

Equipe de 
Resposta a 
Emergência 

10 A ser definido 
Respondedor 
da Instalação 

1. No isolamento e promoção 
de segurança da área, das 
pessoas e do meio 
ambiente 

2. No apoio  ao  trabalho do 
Assessor Radiológico e  do 
Coordenador de 
Emergência 

3. No registro de nomes e 
endereços de todas as 
pessoas envolvidas no 
acidente 

 

Público 
 

Assessor 
Radiológico 

 
Coordenador de 

Emergência 
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7. LISTA DE CONTATO 
 

 Este documento tem como função comunicar a coordenação da emergência 

e/ou partes interessadas as formas de contato com organismos, instituições e pessoas 

envolvidas na resposta. A Tabela D.12 é apresentado um proposta de lista de 

contatos. 

 

Tabela D.12: Lista de Contato67 

 
LISTA DE CONTATO 

Identificação do Acidente: Local : Data: 

Preparado por:  Contato: 

ID Nome Instituição 
/Departamento Cargo 

Função 
na 

Resposta 
Telefone Email 

01       
02       
03       
04       
05       
06       
07       
08       
09       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       

 

  

                                                
6  O formato da planilha pode ser modificado ou adaptado de acordo com a necessidades  de utilização. 
7  A lista de contato poderá conter mais informações sobre os envolvidos como outros telefones ou formas de contato, tipo 

sanguíneo, foto e outras considerações que o coordenador da resposta julgar necessário para melhor identificação e contato dos 

profissionais envolvidos na resposta. 
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8. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE  DA RESPOSTA 
 

 Esta etapa do plano tem por finalidade apresentar documentos que visem 

verificar o andamento da resposta. A atualização destes documentos devem  ocorrer 

periodicamente com freqüência combinada juntamente com os membros da equipe. 

Estes documentos devem estar prontamente disponíveis e atualizados sempre que 

ocorrer  reuniões de emergência ou sempre que um fato ou acontecimento  justificar 

novas atualizações. São boas práticas que devem ser adotadas pelo coordenador ou 

gestor da resposta (Adaptado de PMBOK 2004 e PMBOK 2008): 

 
a) executar um relato da situação das principais prioridades da resposta, com a 

apresentação de fatos e informações relevantes que permitam a análise e 

acompanhamento; 

b) apresentar propostas de soluções para os problemas levantados. Avalie 

possíveis riscos, impacto, prazos, alocação de tarefas e responsáveis para 

todas as medidas e decisões surgidas nas reuniões; 

c) designar um membro da equipe para preparar uma ata com as decisões 

tomadas, durante as reuniões;  

d) distribuir as informações a todos os membros da equipe envolvidos na 

execução das  das decisões; 

e) promover condições para que as reuniões sejam rápidas o suficiente para 

cumprir sua finalidade. 

 Dependendo do cenário estas reuniões podem ser realizadas de forma não 

presencial, utilizando algum recurso de telecomunicações. Na Tabela D.13 é 

apresentado um modelo de ata de reunião de acompanhamento da resposta.  
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Tabela D.13: Proposta de Ata (Memória) de Reunião para acompanhamento da 

Resposta 

ATA (MEMÓRIA)  ACOMPANHAMENTO DE REUNIÃO  
Identificação do Acidente: Local : Data: 

Preparado por:  Contato: 

N O. Ação : Nome da Ação: 
 
 

N O. da Ata : Tipo de Reunião:  
(    )  Presencial,  
(    )  Videconferência 
(    )   Outros _______ Preparado por : 

 
Data de preparação : Duração : 

PARTICIPANTES 
Nome : Contato Função na Reposta 

   
   

COPIADOS 
Nome : Contato Função na Reposta 

   
   

DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS A SOLUCIONAR 

Problema Impacto Ação 
Responsável ou 

Equipe Resp. 
Meta/Prazo 

Alvo 
Situação 

      

      

      

      

 
 

SIMBOLOGIA DA SITUAÇÃO DO PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 

 
PRÓXIMA REUNIÃO 

Data____/____/______   Horário:_______________________ 
Local:__________________________________________________________________ 
 

  

 No acompanhamento e controle da resposta podem se fazer necessários 

relatórios que devam ser atualizados periodicamente e publicados de forma impressa 

ou através de uma ferramenta computacional. É adequado delegar a um responsável 

o  controle das atualizações e designar  setores específicos para geração das 

informações de atualização dos documentos. Alguns tipos de relatórios comumente 

utilizados em gerenciamento de projetos, se adaptados para respostas a emergências 

radiológicas ou nucleares, podem se mostrar aplicáveis, tais como: gráfico de Gantt 

Em aberto- Problema                                                      
identificado e                         

solução não  iniciada 1 
Problema                  

Solucionado 3 
Solução em 
Andamento  2 
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(Figura D.1), acompanhamento do orçamento da resposta, nível percentual completo 

de atividades (Figura D.2), diagrama de marcos. 

 

Figura D.1: Exemplo de Gráfico de Gantt (TAN, 2011) 

 

 

Figura D.2: Exemplo de Gráfico de nível percentual completo de atividades (VARGAS, 

2003) 
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9. FLUXOGRAMA DE CONTROLE DA RESPOSTA INICIAL 
 

 Este documento tem como objetivo fornecer  as  partes interessadas, 

envolvidas na resposta,  uma visão do processo da organização genérica de uma 

resposta a emergência radiológica.   A FiguraD.3 é apresentado um Fluxograma para 

uma OGR.                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura D.3: Fluxograma  de uma OGR (Adaptado de IAEA, 2002)  

Fim da Resposta 
Radiológica ou 

Nuclear 

Registro das Lições 
Aprendidas (vide 

formulário) 
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10. REGISTRO E ATENDIMENTO AS MENSAGENS E/OU SOLICITAÇÕES 
EXTERNAS 

  

 Este documento tem como objetivo registrar e acompanhar o atendimento aos  

problemas vindos através de mensagens e/ou solicitações externas ao longo da 

resposta. Este registro não só permitirá um controle unificado dos problemas 

enfrentados pela resposta e sua situação (status), mas também servirá como base 

para as lições aprendidas. A Tabela D.14 apresenta uma proposta de registro e 

Atendimento as Mensagens e/ou Solicitações Externas (CHAVES et al., 2007 E  

PMBOK, 2008) 

 

Tabela D.14: Proposta Registro e Atendimento as Mensagens e/ou Solicitações 

Externas 

RELAÇÃO DE PROBLEMAS - REGISTRO E ATENDIMENTO                                      
AS MENSAGENS E/OU SOLICITAÇÕES EXTERNAS  

Identificação do Acidente: Local : Data: 

Preparado por:  Contato: 

 

ID 
Descrição do 

problema Solicitante 
Data e Hora 

da 
comunicação 

Equipe 
/Responsável 
pela Solução 

Situação 
Data e 

Hora da 
Solução 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 
SITUAÇÃO DO PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 

Em aberto- Problema                                                      
identificado e                         

solução não  iniciada 1 
Problema                  

Solucionado 3 
Solução em 
Andamento  2 



11. FORMULÁRIO DE REGISTRO DOS ENVOLVIDOS NO CENÁRIO DO 
ACIDENTE 

 

 Este documento tem como objetivo registrar as primeiras informações das 

pessoas identificadas no cenário do acidente. A Figura 

pela AIEA . 

Figura D.4: Formulário de registro dos envolvidos no cenário do acidente.                                                                

(EPR-RANET FIRST RESPONDER, pág. 61, 

 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DOS ENVOLVIDOS NO CENÁRIO DO 

Este documento tem como objetivo registrar as primeiras informações das 

pessoas identificadas no cenário do acidente. A Figura D.5 mostra um model

 
Formulário de registro dos envolvidos no cenário do acidente.                                                                

RANET FIRST RESPONDER, pág. 61, IAEA, 2002) 
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FORMULÁRIO DE REGISTRO DOS ENVOLVIDOS NO CENÁRIO DO 

Este documento tem como objetivo registrar as primeiras informações das 

mostra um modelo adotado 

 

Formulário de registro dos envolvidos no cenário do acidente.                                                                
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12. LISTA  DE RECURSOS MATERIAIS EM APOIO A RESPOSTA 
 

 Este documento tem por objetivo listar os equipamentos de proteção individual, 

instrumentos de medida, assim como os recursos materiais necessários para atender 

a equipe na resposta. Na Tabela D.15 é mostrado uma prosposta de lista para o 

lançamento de Materiais/Equipamentos/Transporte. 

 
Tabela D.15:  Lista de  Recursos Materiais em Apoio a Resposta (Adaptado IAEA, 

2002) 

 
LISTA  DE  RECURSOS MATERIAIS EM APOIO A RESPOSTA 

Identificação do Acidente: Local : Data: 

Preparado por:  Contato: 

ID Qual equipe solicitou? Quando solicitou ? Qual o destino do 
material ? 

    

ID Material Quantidade Item 
Atendido? Observações 

01   sim não  

02   sim não  

03   sim não  

04   sim não  

05   sim não  

06   sim não  

07   sim não  

08   sim não  

09   sim não  

10   sim não  

11   sim não  

12   sim não  

13   sim não  

14   sim não  

15   sim não  
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13. REGISTRO  DAS LIÇÕES APRENDIDAS 
 

 Este documento, Tabela D.16, tem por finalidade permitir  o registro das lições 

aprendidas, visando o uso desta base de conhecimento para auxiliar o planejamento 

de futuras respostas. 

 

Tabela D.16 : Modelo de Registro de Lições Aprendidas (Adaptado de IAEA, 2002, 

PMBOK, 2004, CHAVES et al., 2006) 

 

MODELO DE REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

Identificação do Acidente: Local : Data: 

Preparado por:  Contato: 

SUMÁRIO DO ACIDENTE 
 

HISTÓRICO DO ACIDENTE 

 
 
PRINCIPAIS APRENDIZADOS 

 
 

SUMÁRIO DE RECOMENDAÇÕES 
 
 
SUMÁRIO DE DESEMPENHO TÉCNICO  

 

1. Experiência Adquirida 

 Nesta seção coloque as experiências relativas ao aprendizado obtido na área técnica 
da resposta. Descreva sucintamente: o que fizeram de errado e portanto aprenderam com a 
experiência, como poderia ter sido melhor. O que experimentaram no projeto e que foi 
bom.Indique também o que não se deve fazer. 

2.  Processos recomendados para a melhoria contínua  

 Nesta  seção a partir da experiência adquirida, indique  o que  a equipe  considera que 
deve ser mudado nos processos de trabalho nas áreas técnicas,  organizações e instituições 
envolvidas na resposta (Exemplo: Comunidade Médica, Autoridades regulatórias, Equipes 
envolvidas na Organização da Resposta , Autoridades Nacionais etc). 

3. Proposta de atualização de ferramentas ou instrumentos:  

 Nesta seção indique sugestões de atualização de procedimentos técnicos ou recursos 
que poderiam ser utilizados na resposta, visando a otimização dos processos. 

 
 



14. ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO 

 

 As informações devem ser classificadas e prontamente disponibilizadas 

visando colaborar para o melhor gerenciamento das comunicações. Devem ser 

previamente definidos os meios de distribuição e armazenamento das informações, 

assim como as ferramentas que serão utilizadas de acordo com a dimensão requerida 

na resposta. Na FiguraD.6 

que pode ser utilizada para o gerenciamento das comunicações.

Figura D.5: Infraestrutura Tecnológica para o Gerenciamento das Comunicações 

(Adaptado de IAEA, 2002 e CHAVES 

 
 Na Tabela D.17 são apresentados alguns questionamentos que podem ser 

considerados dar sustentação a definição da  estrutura de armazenamento e 

distribuição das informações (Gerenciamento da Documentação)

 

 

ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO  

As informações devem ser classificadas e prontamente disponibilizadas 

ando colaborar para o melhor gerenciamento das comunicações. Devem ser 

previamente definidos os meios de distribuição e armazenamento das informações, 

assim como as ferramentas que serão utilizadas de acordo com a dimensão requerida 

 é apresentada  uma ilustração da infraestrutura tecnológica 

que pode ser utilizada para o gerenciamento das comunicações. 

 
: Infraestrutura Tecnológica para o Gerenciamento das Comunicações 

, 2002 e CHAVES et al., 2006) 

são apresentados alguns questionamentos que podem ser 

considerados dar sustentação a definição da  estrutura de armazenamento e 

distribuição das informações (Gerenciamento da Documentação).  

119 

 

ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS INFORMAÇÕES – 

As informações devem ser classificadas e prontamente disponibilizadas 

ando colaborar para o melhor gerenciamento das comunicações. Devem ser 

previamente definidos os meios de distribuição e armazenamento das informações, 

assim como as ferramentas que serão utilizadas de acordo com a dimensão requerida 

é apresentada  uma ilustração da infraestrutura tecnológica 

 

: Infraestrutura Tecnológica para o Gerenciamento das Comunicações 

são apresentados alguns questionamentos que podem ser 

considerados dar sustentação a definição da  estrutura de armazenamento e 
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Tabela D.17: Exemplos de questionamentos aplicados a Emergências Radiológica ou 

Nucleares para dar sustentação na definição da  estrutura de armazenamento e 

distribuição das informações  

 
ID Questionamento Considerações 

1 Qual a classificação do acidente? 
Definir se o acidente é Radiológico ou 

Nuclear , visto que ação de atendimento 
apresentam estruturas distintas. 

2 Qual a dimensão do acidente? 
Fundamentar esta classificação de 

acordo com a escala INES 

3 
A resposta envolve partes interessadas 

que estão em locais                          
geograficamente distantes? 

Deve ser verificado se o repositório de 
informações terá capilaridade através 

das Telecomunicações. 

4 
Qual a natureza das informações que 

deverão ser processadas e armezanadas? 

As informações estar na forma impressa 
ou  em mídias eletrônicas (áudio, vídeo 

e dados). 

5 
Baseada em informações históricas, qual o 

número médio e origem das partes 
interessadas envolvidas? 

Esta informação é necessária para 
estabelecer o número de canais de 

comunicação, idioma e restrições de 
acesso ao repositório de informações. 

6 
Qual  profissional da equipe será 

responsável por gerenciar a unidade de 
documentação da resposta? 

Se mostra indispensável um profissional 
que apresente perfil compatível para 

lidar com as tecnologias e o 
gerenciamento das comunicações. 

7 
Já existem documentos (formulários) em 

formatos definidos? 
Caso não existam precisam ser logo 

elaborados. 

8 
Os documentos  existentes estão 

indexados e organizados? 

Deve ser verificado a lógica de 
indexação considerando o acesso 
imediato das partes interessadas 

envolvidas na organização da resposta 
segundo suas especialidades. 

9 

A equipe tem a sua diposição alguma 
ferramenta de EPM (Enterprise Project 

Management) e de GED (Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos) adaptada para 
emergências Radiológica ou Nucleares? 

Deve ser verificada se há disponível e 
se é necessário o emprego de 

ferramentas de  TI para gerenciamento 
em apoio as ações de resposta a 

emergências Radiológica ou Nucleares. 
As ferramentas devem possuir 
interfaces intuitivas e de fácil 

compreensão pelas partes interessadas. 

10 
As partes interessadas tem facilidade em 

acessar e armazenar os conteúdos no 
repositório de informações? 

Deve ser um busca contínua a inclusão 
digital das partes interessadas e 

treinados no emprego das ferramentas 
disponíveis. 

 

15. REUNIÃO ENCERRAMENTO 
 

 É recomendado que seja uma reunião com a presença dos membros da equipe 

diretamente envolvidos na organização da resposta, do coordenador da emergência e 

líderes das equipes envolvidas. Nessa reunião deve ser realizada uma descrição 

resumida da resposta do seu início até  sua finalização, a síntese das fases e marcos 

principais, modificações, redimensionamentos de recursos humanos e materiais ao 

longo da resposta e verificação se todos os objetivos práticos foram atendidos.  


