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RESUMO

Os Regulamentos de Segurança Espacial contém as regras a serem aplicadas em atividades espaciais 
que caracterizem o Brasil como estado lançador, para a proteção de pessoas, de propriedades e do 
meio ambiente contra sistemas potencialmente perigosos, desde o seu estagio de projeto até a fase 
operacional. São definidas regras gerais e específicas dependentes da natureza do sistema. 

São partes  integrantes  da  regulamentação  sobre  segurança  da  AEB,  o  conjunto  de  regulamentos 
técnicos, estabelecendo definições, regras gerais e requisitos para a segurança ambiental, lançamento e 
vôo, carga útil, complexo de lançamento, veículo lançador e intersítios e outros documentos, podendo 
incluir  a  Legislação Brasileira,  acordos internacionais  dos quais  o  Brasil  é  signatário,  a  política de 
segurança da AEB,  Normas técnicas,  Manuais  da  Segurança,  procedimentos,  planos  operacionais, 
planos de prevenção, planos de emergência e instruções de trabalho.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 ESCOPO DO DOCUMENTO

Este documento trata da segurança dos lançamentos de veículos espaciais pelo Brasil. A Convenção 
Internacional sobre a responsabilidade por danos causados por objetos espaciais estabelece, em seu 
artigo 1º, que o país que realiza o lançamento de um veículo lançador é responsável por qualquer dano 
causado pelo lançamento aos quais ele procede ou faz proceder.

A AEB é a autoridade responsável pela definição e implantação da regulamentação da segurança para o 
controle dos riscos envolvidos nas atividades espaciais no Brasil.

Numerosas operações realizadas nos centros de lançamentos de veículos espaciais geram riscos às 
pessoas, às propriedades e ao meio ambiente. As atividades desenvolvidas nos centros de lançamento 
brasileiros devem atender às leis e a regulamentos específicos nacionais, bem como às convenções 
internacionais que disciplinam atividades, instalações e produtos perigosos (Apêndice 1).

Os regulamentos da segurança relacionam e complementam, quando necessário, a legislação brasileira 
a ser cumprida por  todos os usuários para garantir  o controle  adequado dos riscos presentes nos 
centros de lançamento.

Este  regulamento  da  segurança  não  se  aplica  a  questões  relacionadas  à  segurança 
patrimonial/proteção. 

1.2 APLICABILIDADE DO DOCUMENTO

Este regulamento de segurança é aplicável a todas as atividades relacionadas a programas, projetos, 
instalações de solo, equipamentos de apoio no solo, bem como a operações e trabalhos previstos de 
serem realizados ou aplicados em centros de lançamento brasileiros. 

Este regulamento deve ser aplicado:

• desde a concepção e incluindo a realização, a preparação e a operação (incluindo o vôo) de 
todas as atividades relacionadas a programas, projetos, instalações no solo, equipamentos de 
apoio no solo, operações e trabalhos previstos de serem realizados, instalados ou aplicados em 
centros de lançamento brasileiros, respeitando o nível de segurança requisitado pelo operador 
da segurança do Centro dentro de seu escopo de ação;

• por todas as empresas e organizações desenvolvendo atividades permanentes ou temporárias 
em um centro de lançamento brasileiro;

• em  todos  os  contratos,  acordos  e  procedimentos  de  submissão,  relacionados  direta  ou 
indiretamente com atividades que possam ser realizadas em centros de lançamento brasileiros. 

Qualquer não-conformidade com esta regulamentação deverá ser submetida a AEB para análise, de 
acordo com o procedimento descrito no parágrafo 3.7.3.
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Caso requisitos adicionais tenham de ser estabelecidos para áreas não cobertas por este documento, 
estes não devem entrar em contradição com os requisitos estabelecidos na presente regulamentação. 

Os Gerentes dos Programas afetados por  este documento serão responsáveis  pela  aplicação dos 
requisitos  estabelecidos  na  regulamentação  da  segurança  pelos  seus  subcontratados,  devendo 
fornecer-lhes  este  documento  e/ou  preparando  documentos  de  aplicação  específica.  No  caso  de 
divergência de interpretação, o presente documento terá prevalência sobre os documentos de aplicação 
específica. 

1.3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A lista de documentos de referência é fornecida no Apêndice 1.  Caso um fabricante ou um usuário 
utilize normas e/ou regulamentação estrangeira, este deverá submetê-las à aprovação do operador de 
segurança do Centro (ver procedimento de submissão). Caso existam contradições entre a presente 
regulamentação e os documentos apresentados para submissão, elas deverão ser tratadas como não-
conformidades (ver parágrafo 3.7.3).

1.4 TERMINOLOGIA - ABREVIATURAS

1.4.1 TERMINOLOGIA

A terminologia utilizada é apresentada no Apêndice 2.  

1.4.2 ABREVIATURAS

As abreviaturas são apresentadas no Apêndice 3.

2  ESTRUTURA DA REGULAMENTAÇÃO  DA SEGURANÇA

2.1 ESTRUTURA

Os documentos relativos à segurança das atividades relacionadas a programas, projetos, instalações de 
solo,  equipamentos  de  apoio  no  solo,  bem como a  operações  e  trabalhos  previstos para  serem 
realizados ou aplicados em centros de lançamento brasileiros são:

a) a Legislação Brasileira;

b) os acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário; 

c) a política de segurança da AEB;

d) a  regulamentação  sobre  segurança  da  AEB:  o  conjunto  de  regulamentos  técnicos, 
estabelecendo definições, regras gerais e requisitos para a segurança ambiental, lançamento e 
vôo, carga útil, complexo de lançamento, veículo lançador e intersítios;
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e) Outros documentos, que podem incluir:

• Normas técnicas;

• Manuais da segurança;

• Procedimentos;

• Planos operacionais;

• Planos de prevenção;

• Planos de emergência;

• Instruções de trabalho.

2.2 SEGURANÇA DO TRABALHO

A regulamentação da segurança da AEB complementa e não altera a regulamentação nacional quanto à 
segurança do trabalho.

3 REQUISITOS DA SEGURANÇA 

3.1 PRINCÍPIOS LEGAIS ESSENCIAIS

Os princípios essenciais que devem ser respeitados são baseados na legislação relativa à segurança e 
a saúde do trabalhador e a proteção ao meio ambiente. Estes princípios são:

• as empresas contratantes e suas empresas subcontratadas têm a obrigação de prover  um 
treinamento adequado sobre segurança, para os seus trabalhadores, no ambiente de trabalho; 

• todas as empresas contratantes e cada uma de suas empresas subcontratadas têm a obrigação 
de  preparar  planos  de  prevenção.  Todas  as  empresas  contratantes  têm  a  obrigação  de 
coordenar as medidas de segurança preparadas individualmente pelas suas sub-contratadas;

• o Diretor do centro de lançamento e/ou o responsável de cada instalação têm a obrigação, de 
acordo com as suas responsabilidades específicas, de assegurar a coordenação das atividades 
da segurança de superfície;

• todo responsável por uma atividade tem a obrigação de assegurar que as suas conseqüências 
não gerem um risco inaceitável às pessoas, às propriedades e/ou ao meio ambiente.
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3.2 DEFINIÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS

A segurança tem por  objetivo  garantir  proteção às pessoas,  às propriedades e  ao meio ambiente, 
respeitando as seguintes prioridades, de acordo com os objetivos da segurança estabelecidos em 3.3.4:

• populações externas ao centro de lançamento;

• pessoas  que  trabalham  no  centro  de  lançamento  mas  não  envolvidas  diretamente  nas 
operações potencialmente perigosas;

• pessoas que trabalham no centro de lançamento e que participam de operações potencialmente 
perigosas;

• propriedades e ambiente externo ao centro de lançamento;

• propriedades e ambiente interno ao centro de lançamento. 

Para que estes princípios sejam respeitados, o Operador da Segurança do Centro deve aplicar um 
processo iterativo que visa a controlar os perigos gerados pelas atividades do centro de lançamento. 
Esse processo é denominado “procedimento de submissão".

Esse processo iterativo deve ter início desde a concepção de um projeto, integrado em todas as suas 
atividades, até a sua operação. A identificação e a avaliação dos riscos devem ser efetuadas a partir de 
análises qualitativas e quantitativas que permitam a execução de um processo de gerenciamento dos 
riscos. 

O processo de gerenciamento de riscos deve reduzir os riscos identificados para um nível aceitável, por 
meio de:

• um projeto intrinsecamente seguro do sistema e/ou

• um procedimento operacional adequado.

Os princípios da segurança, sendo respeitados desde a concepção de um projeto, possibilitam reduzir 
eventuais restrições sobre a sua utilização. 

Os respectivos responsáveis por atividades, com a assistência do Operador da Segurança do Centro, 
devem assegurar a conformidade dos trabalhos realizados com os objetivos da segurança e com os 
procedimentos aprovados. Eles devem gerenciar as possíveis não-conformidades em tempo real. 

A fim de controlar as situações potencialmente perigosas, o Operador da Segurança do Centro deve 
participar do monitoramento das atividades do centro de lançamento. Ele deve coordenar as operações 
potencialmente perigosas, dentro  da sua área de competência,  e acionar os meios necessários de 
intervenção. 

O Operador da Segurança do Centro, dentro de sua competência, tem autoridade para interromper 
qualquer  operação que represente um risco inaceitável à  segurança,  obrigando a manutenção dos 
sistemas na condição segura. O Operador da Segurança do Centro tem autoridade para, em certas 
situações, proibir a ativação de sistemas potencialmente perigosos.
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Durante um lançamento, o Operador da Segurança de vôo tem autoridade para neutralizar o veículo 
lançador em vôo, antes que ele se torne potencialmente perigoso.

3.3 OBJETIVOS GERAIS DA SEGURANÇA

3.3.1 DEFINIÇÃO

Os objetivos gerais da segurança são a expressão qualitativa e quantitativa do nível  de segurança 
exigido para todas as atividades do centro de lançamento. 

São  compostos  de  duas  partes:  a  definição  de  um  evento  indesejável  e  um  respectivo  nível 
probabilístico, considerado este último como sendo a probabilidade máxima aceitável de ocorrência 
desse evento. 

3.3.2 METODOLOGIA

Toda análise de risco deve ser baseada em uma metodologia de confiança no funcionamento, a ser 
submetida ao Operador da Segurança do Centro para aceitação. 

3.3.3 CLASSES DE SEVERIDADE

Um risco é uma grandeza bidimensional associada a uma determinada circunstância da vida de um 
sistema, e que caracteriza um evento não-aceitável pela severidade das suas conseqüências e pela 
probabilidade de sua ocorrência. 

As conseqüências de um risco são classificadas em cinco categorias:

• catastrófica: perda de vida humana;

• grave:  ferimentos  severos  às  pessoas  e/ou  danos  maiores  a  propriedades  e/ou  ao  meio 
ambiente;

• maior: perda da missão (Não tratado no domínio da segurança);

• significativa:  ferimentos  leves  às  pessoas,  danos  leves (ou  menores)   ou  degradações  de 
propriedades e/ou do meio ambiente;

• negligenciável: sem conseqüências para as pessoas,  propriedades ou  ao meio ambiente.

3.3.4 QUANTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS

Os objetivos gerais da segurança adotados em relação às atividades espaciais e operacionais são:

a) catastrófico: 
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• perda de vida humana (acidente em vôo ou no solo):

−público: 10-7/ campanha;

−populações sobrevoadas: 10-7/ lançamento e  10-7/ reentrada (1); 

−pessoal operacional do centro de lançamento: 10-6 / campanha;

b) grave: 

• ferimentos severos para pessoas: 10-4 / campanha; 

• danos maiores ao patrimônio (destruição do veículo lançador e/ou carga útil e/ou instalações no 
solo), e/ou ao meio ambiente:

−qualquer sistema de solo potencialmente perigoso: 10-6 / campanha;

−outras instalações: 10-4 / campanha.

c) significativo: 

• ferimentos leves para pessoas, dano patrimonial e/ou ambiental leve (degradação):

−objetivos estabelecidos pelo projeto e aceitos pelo operador da segurança do Centro, para todas as 
categorias que não possuem nenhum objetivo de projeto: 10-2 / ano. 

Os objetivos gerais  da  segurança  adotados  para  atividades  "fora-de-campanha"  são  similares  aos 
regulamentos que se aplicam à indústria pirotécnica ou petroquímica:

a) catastrófico: 10-4/ ano;

 As  definições  de  ferimentos  para  as  pessoas  e  danos  patrimoniais  são  aquelas  adotadas  pelos 
regulamentos que se aplicam à indústria pirotécnica.

NOTA Reentrada quando o centro de lançamento estiver encarregado dessa operação.  

3.3.5 CONTROLE DE RISCO

A organização responsável por qualquer projeto deve demonstrar que este cumpre com os objetivos da 
segurança especificados neste regulamento: objetivos quantitativos e requisitos qualitativos. As não-
conformidades e desvios encontrados pela organização responsável devem ser submetidos ao Operador 
da Segurança do Centro.

Um método de análise consiste em se determinar os níveis de probabilidade aceitáveis para cenários 
que  unam  possíveis  falhas  nos  vários  subsistemas  aos  eventos  críticos  não-aceitáveis  de  nível 
sistêmico, os quais são avaliados através de uma grade de criticidade pré-definida. Isto torna possível 
estabelecer  uma escala  de riscos e  compará-la  com os critérios  de aceitabilidade.   As grades  de 
criticidade de um projeto devem ser submetidas ao Operador da Segurança do Centro para aprovação.
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Um cenário classificado como inaceitável deverá ser submetido a um tratamento especial.

3.4 TRATAMENTO DA SEGURANÇA

3.4.1 GENERALIDADES

O tratamento da segurança pode ser dividido em três fases: 

a) prevenção, i.e.: 

• análise dos riscos envolvidos no projeto em seu ambiente normal, desde a preparação até o 
lançamento;

• análise de medidas para reduzir os riscos;

• identificação dos pontos críticos;

• análise das situações degradadas, visando a elaborar medidas e procedimentos para retorno a 
uma situação não-perigosa, ou pelo menos para limitar as conseqüências do evento. 

b) controle, i.e.: 

• verificação da conformidade do sistema e da implementação das operações com as definições e 
procedimentos estabelecidos anteriormente; 

• controle dos pontos críticos identificados. 

c) intervenção, i.e.: 

• implementação das medidas preventivas que permitam impedir a ativação não planejada de 
uma operação potencialmente perigosa, interromper uma seqüência ou aplicar um procedimento 
corretivo adequado para restaurar a segurança; 

• implementação das medidas que permitam limitar as conseqüências de um incidente. 

Para que o tratamento da segurança atenda aos seus objetivos e para que tenha efetividade máxima, as 
atividades requeridas devem ser:

• organizadas para garantir um controle rígido dos riscos; 

• incorporadas em todas as atividades do projeto; 

• coordenadas  através  das  disciplinas  da  "Confiabilidade"  e  da  "Disponibilidade”  dentro  da 
Segurança de Funcionamento.
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3.4.2 PRINCÍPIOS DA CONSTRUÇÃO DA SEGURANÇA

3.4.2.1 Análises da segurança

A construção da segurança deve compreender análises rigorosas dos riscos provenientes dos sistemas, 
das instalações, dos equipamentos de apoio no solo, dos procedimentos, do ambiente e dos erros 
humanos. 

Esse processo deve ser iterativo e contínuo e deve considerar a experiência adquirida durante projetos 
anteriores do centro de lançamento, ou de projetos estrangeiros.

Esse processo é destinado a:

• identificar e avaliar os riscos;

• iniciar um programa de redução, definindo um quadro hierárquico de riscos e gerenciando-os.

A experiência adquirida deve permitir:

• identificar previamente o máximo possível de riscos potenciais;

• avaliar os riscos;

• propor medidas que minimizem os riscos desde a concepção do projeto.

O processo de gerenciamento  de riscos  deve  ser  baseado  em métodos  de análise  qualitativos e 
quantitativos. A avaliação quantitativa de um risco não é suficiente, pois:

• os modelos adotados não representam rigorosamente a realidade; 

• certos parâmetros são muito difíceis de quantificar (dados insuficientes ou pequena experiência 
sobre a confiabilidade  de componentes);

• existem dificuldades na identificação de certas causas de risco (probabilidade de erro humano, 
em particular). 

Os métodos quantitativos permitem, contudo:

• validar os conceitos;

• hierarquizar os riscos;

• comparar as soluções propostas para um dado problema;

• quantificar o peso relativo de um certo parâmetro na avaliação global dos riscos. 
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Para superar eventuais dificuldades de aplicação dos métodos quantitativos, é aceitável utilizar uma 
abordagem qualitativa. O método utilizado deve ser submetido ao operador da segurança do centro para 
aceitação, durante a fase de submissão. 

Os instaladores e/ou usuários dos sítios do centro de lançamento devem demonstrar, por análise, que os 
fornecimentos pelos quais  são responsáveis  respeitam aos objetivos da segurança que lhes forem 
atribuídos. A adequação ao uso das instalações e equipamentos de solo deve ser garantida ao longo de 
toda a sua vida útil, por um programa aprovado de manutenção e pelo controle da configuração desses 
meios. 

3.4.2.2 Coerência com as regras da confiabilidade e da qualidade

O nível da segurança é um aspecto do desempenho de um sistema e, geralmente, as regras habituais 
da Qualidade e da Confiabilidade contribuem para a sua melhoria. Os projetistas, fabricantes e usuários 
devem respeitar as práticas correntes da Qualidade e da Confiabilidade e as normas reconhecidas em 
suas respectivas áreas.

3.4.2.3 Princípio da falha única e da falha dupla

Os sistemas complexos cuja operação pode apresentar riscos devem cumprir as seguintes regras:

• Risco grave: critério da falha única

Nenhuma falha (pane simples ou erro humano) deve levar a um risco de conseqüências graves (e muito 
menos, catastróficas). Uma denominação correntemente empregada é a de sistema seguro com falha - 
“Fail Safe” (FS).

• Risco catastrófico: critério da falha dupla

Nenhuma combinação de duas falhas (pane ou erro humano) deve levar a um risco de conseqüências 
catastróficas (FS/FS ou FO/FS). O critério da falha dupla não é aplicável à combinação de dois erros 
humanos.

3.4.2.4 Barreiras

Para que os circuitos potencialmente perigosos não sejam ativados intempestivamente, devido às falhas 
de  hardware ou por erro humano, deverão ser introduzidas barreiras, em um número cujo mínimo 
depende da  severidade  do evento não-aceitável:  três  barreiras  para  um evento  de  conseqüências 
catastróficas e  duas  para  um evento  de  conseqüências  críticas. Para  os  circuitos  potencialmente 
perigosos, o dispositivo situado no circuito que comanda a passagem do fluido ou da corrente pode ser 
considerado como uma barreira. 

As barreiras para cada evento não-aceitável devem ser independentes e, se possível, de naturezas 
diferentes. Podem ser de natureza mecânica, elétrica, software, etc.

É exigido que, para os circuitos que possam gerar eventos de conseqüências catastróficas, o Operador 
da Segurança do Centro disponha:
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• do comando de uma das barreiras ou da proibição da remoção dessa barreira;

• da sinalização do estado dessa barreira. 

Essa barreira é designada como dispositivo de interceptação. 

Os procedimentos devem ser concebidos de modo que as várias barreiras de um mesmo circuito não 
possam ser removidas simultaneamente.

3.4.2.5 Intervenções dos Operadores da Segurança

Na hipótese de uma decisão que possa levar a um risco técnico, ou que possa elevar o seu nível 
anterior para um nível que não esteja em conformidade com o objetivo da segurança correspondente, o 
Operador da Segurança do Centro deve suspender provisoriamente essa decisão e informar ao Diretor 
do centro de lançamento e ao responsável pela instalação em questão a sua ação. 

No caso de problemas para a segurança:

• o  Operador  da  Segurança  de  Superfície  intervém  no  solo,  inicialmente  restabelecendo  a 
condição segura ao sistema e, se conveniente, desencadeando um plano de emergência;

• o Operador da Segurança de Vôo intervém em vôo neutralizando o veículo lançador quando 
esse excede os seus limites preestabelecidos. 

3.4.3 PROCESSOS DE CONTROLE

As ações da garantia da qualidade e da gestão da configuração contribuem para garantir os níveis da 
segurança verificados pelas análises e pelos ensaios de qualificação em um dado projeto.

Uma seção sobre segurança deve ser prevista sistematicamente nas diferentes revisões do projeto, com 
a participação do Operador da Segurança do Centro. 

Podem ser organizadas eventuais Revisões da Segurança, para tratar de casos específicos.

O Operador da Segurança do Centro deve ser mantido informado do tratamento das anomalias e das 
não-conformidades que afetem a segurança do projeto. 

3.4.4 DOCUMENTAÇÃO DA SEGURANÇA

Todos os aspectos de segurança devem ser devidamente documentados, e cópias dessa documentação 
devem ser entregues formalmente a todos os operadores envolvidos. O Operador da Segurança do 
Centro deve manter arquivada toda a documentação da segurança.

Todas as atividades praticadas nos centros de lançamento devem ser conduzidas com a utilização de 
procedimentos formais, documentados e previamente aprovados. 
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Esses procedimentos  devem  cobrir  as  atividades  nominais  e  as  situações  degradadas,  incluindo 
procedimentos  para  restabelecer  as  condições  de  segurança  e  procedimentos  de  intervenção  da 
segurança. 

Esses procedimentos, controlados em configuração pelo seu emissor, devem permitir, pelo seu conteúdo 
e  sua  apresentação,  identificar  facilmente  e  com  precisão  a  natureza  da  atividade,  os  aspectos 
determinantes e os riscos envolvidos.

Os  procedimentos,  tratando  de  operações  potencialmente  perigosas  ou  de  operações  que  são 
executadas em zonas potencialmente perigosas, devem imperativamente ser objeto de uma aprovação 
pelo Operador da Segurança do Centro. Nenhuma modificação pode ser feita sem uma nova aprovação 
do Operador da Segurança do Centro. 

Sempre  que  uma  operação  potencialmente  perigosa  e  não  previamente  planejada  necessitar  ser 
executada, deverá ser preparado um procedimento específico pelo seu responsável. Esse procedimento 
deverá  ser  submetido  ao  Operador  da  Segurança  do  Centro  para  aprovação  antes  do  início  da 
operação. 

3.5 RESPONSABILIDADES E ORGANIZAÇÃO

As competências estabelecidas neste Regulamento referem-se exclusivamente às competências dos 
operadores quanto aos aspectos da segurança, não considerando quaisquer competências atribuídas 
sob qualquer outro aspecto.

Vários operadores, tais como Operador de Lançamento, Operador de Veículo Lançador e Operador de 
Carga Útil,  podem operar no mesmo centro de lançamento, podendo estar relacionados tanto a um 
mesmo  sistema  de  lançamento  como  a  sistemas  diferentes,  devendo,  entretanto,  operar 
coordenadamente quanto às regras e aos procedimentos da segurança.

Cada empresa com instalações no centro de lançamento e cada usuário e/ou cliente de instalações no 
Centro deve designar um Operador Associado para tratar das questões da segurança em conjunto com 
os operadores da segurança do centro.

3.5.1 OPERADOR DA SEGURANÇA DO CENTRO

A função do Operador da Segurança do Centro e também acumulada pelo Operador do Centro de 
Lançamento, cabendo-lhe especificamente:

• supervisionar a ação de todos os operadores quanto à segurança;

• designar os operadores da segurança de superfície e de vôo;

• coordenar a elaboração dos planos da segurança;

• solicitar  à  AEB a  imposição  de  penalidades  a  operadores  que  desrespeitem as  regras  e 
procedimentos da segurança;
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• estabelecer o processo de investigação sobre toda situação imprevista ou acidente ocorrido, 
bem como investigar as ocorrências de situações de emergência;

• elaborar relatórios sobre a aplicação e o cumprimento das regras de segurança e encaminhá-los 
a AEB. 

3.5.2 OPERADOR DA SEGURANÇA DE SUPERFÍCIE

O Operador da Segurança de Superfície do centro de lançamento deve atuar sobre todo o centro, 
compreendendo todos os sítios e complexos de lançamento.

Compete ao Operador da Segurança de Superfície:

• identificar, supervisionar e coordenar as competências e exigências de segurança de superfície 
entre os vários operadores do Centro;

• estabelecer,  implantar  e  manter  os  planos  e  regras  da  segurança  de  superfície  a  serem 
aplicados pelos operadores correspondentes;

• verificar a aplicação dos planos, regras e procedimentos específicos a segurança de superfície;

• aprovar a programação das operações perigosas;

• analisar e aprovar os procedimentos específicos da segurança de superfície;

• supervisionar e coordenar operações perigosas executadas simultaneamente por um mesmo 
operador ou por operadores diferentes;

• analisar e aprovar  procedimentos de emergência de cada operador que execute operações 
perigosas, para que sejam consistentes e homogêneos com os procedimentos de emergência 
gerais aprovados;

• definir e programar o treinamento geral a segurança de superfície;

• verificar  e  certificar  que  o  treinamento  a  segurança  de  superfície  de  cada  operador  seja 
consistente e homogêneo com os demais treinamentos de segurança;

• solucionar, em primeira instância, conflitos que surjam entre os operadores responsáveis por 
operações perigosas e encaminhar, ao Operador da Segurança do Centro, os conflitos que não 
puderem ser solucionados;

• identificar  e  notificar,  às  autoridades  locais,  quando  apropriado,  assuntos  que  afetem  a 
segurança e a saúde pública e a proteção ambiental, inclusive biológica e radiológica;

• informar,  às autoridades competentes, sobre qualquer  incidente  ou acidente  e participar  de 
investigações, documentando as constatações;
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• divulgar para outros operadores as lições de segurança aprendidas;

• estabelecer  e operar uma estrutura da segurança de superfície necessária à execução das 
atividades relativas às suas competências;

• estabelecer  e  aplicar  procedimentos  da  segurança  ambiental  do  centro  relacionados  ao 
lançamento, que satisfaçam às exigências da legislação brasileira;

• contribuir para a elaboração e a implantação dos planos da segurança quanto às situações de 
emergência relacionados com a segurança de superfície;

• elaborar relatórios sobre a aplicação e o cumprimento das regras da segurança de superfície e 
encaminhá-los ao Operador da Segurança do Centro;

• definir as áreas de desocupação de risco e as áreas de risco de explosão, assim como prover 
orientação para o controle de acesso de pessoas a essas áreas dentro dos limites do sítio de 
lançamento.

3.5.3 OS OPERADORES ASSOCIADOS E A SEGURANÇA DE SUPERFÍCIE

Compete aos operadores associados, com relação à segurança de superfície na sua área de atuação:

• submeter  os  procedimentos  e  equipamentos  da  segurança  de  superfície  ao  Operador  da 
Segurança de Superfície para sua aprovação;

• proteger as pessoas físicas, as propriedades e o meio ambiente contra qualquer dano causado 
ou que possa ser causado por itens perigosos sob sua responsabilidade;

• aplicar os planos e as regras estabelecidos pelo Operador da Segurança de Superfície;

• assumir as atribuições específicas da segurança de superfície estabelecidas pelo Operador da 
Segurança de Superfície;

• estabelecer, implantar, aplicar e manter procedimentos específicos da segurança de superfície 
que  possibilitem  assegurar  que  os  riscos  à  segurança  de  superfície,  inerentes  às  suas 
operações,  sejam  adequadamente  controlados  e  compatíveis  com  os  planos  e  regras  da 
segurança estabelecidos pelo Centro;

• identificar os perigos e as situações perigosas, avaliar os riscos à segurança de superfície, 
analisar os riscos de seus veículos espaciais, instalações, equipamentos e operações previstas, 
e  eliminar  os  perigos e  as  situações perigosas ou reduzir  os  riscos à  segurança  a  níveis 
aceitáveis;

• gerenciar  os  riscos  residuais  à  segurança  de  superfície  inerentes  a  veículos  espaciais, 
instalações, equipamentos e operações previstas, visando a alcançar operações seguras;

• executar as funções necessárias para garantir operações seguras;



18

• aplicar os planos da segurança quanto às situações de emergência, em caso de ocorrência de 
acidentes durante suas operações perigosas;

• participar de investigações solicitadas pelo Operador da Segurança do Centro;

• definir e proporcionar treinamento específico da segurança, relacionado a seus equipamentos, 
instalações e operações;

• verificar a habilitação técnica de qualquer pessoa física ou jurídica antes de lhe atribuir qualquer 
participação em operação perigosa;

• estabelecer  e operar uma estrutura da segurança de superfície necessária à execução das 
atividades relativas às suas competências;

• elaborar relatórios sobre as operações perigosas sob sua responsabilidade, quanto à segurança 
de superfície, e encaminhá-los ao Operador da Segurança de Superfície.

3.5.4 PRECEDÊNCIA

As regras e procedimentos estabelecidos pela AEB e pelo Operador da Segurança de Superfície têm 
precedência sobre as regras e procedimentos de segurança dos demais operadores, exceto se de outra 
forma for estabelecido pela AEB, para casos excepcionais e específicos.

As  regras  e  procedimentos estabelecidos  por  operadores  associados,  que  excedam as  regras  da 
segurança  estabelecidas  pela  AEB ou  pelos  operadores  de  segurança  de  superfície, poderão  ser 
seguidos por esses operadores.

3.5.5 OPERADOR DA SEGURANÇA DE VÔO

Compete ao Operador da Segurança de Vôo:

• proteger as pessoas físicas, as propriedades e o meio ambiente contra danos que possam ser 
causados por um veículo lançador, durante a fase de lançamento;

• minimizar  os  riscos  de  danos  decorrentes  de  um  veículo  lançador,  durante  a  fase  de 
lançamento;

• estabelecer, implantar e manter os planos e regras de segurança de vôo a serem aplicadas na 
fase de lançamento, compatíveis com a legislação brasileira  e com os planos e regras de 
segurança de superfície aplicáveis;

• estabelecer  competências,  atribuições e  requisitos  de segurança  de  vôo para  os  todos  os 
operadores de veículos espaciais envolvidos;

• estabelecer  e  implantar  instalações  e  equipamentos,  bem  como  estabelecer  e  aplicar 
procedimentos específicos de segurança de vôo, que possibilitem assegurar que os riscos à 
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segurança de vôo sejam compatíveis com os planos e as regras da segurança, e que os riscos 
sejam adequadamente controlados;

• identificar os perigos e situações perigosas e avaliar os riscos à segurança de vôo, analisar os 
riscos dos veículos lançadores, instalações, equipamentos e operações previstas, e eliminar os 
perigos e situações perigosas ou reduzir os riscos à segurança de vôo a níveis aceitáveis;

• administrar os riscos residuais à segurança de vôo inerentes à fase de lançamento;

• verificar a aplicação dos planos, regras e procedimentos específicos de segurança de vôo;

• aprovar os equipamentos embarcados de segurança de vôo, ou constatar a aprovação realizada 
por organismo competente;

• aprovar o plano de vôo de veículo lançador, incluindo trajetória nominal e dispersões;

• contribuir para a elaboração e implantação dos planos de segurança quanto às situações de 
emergência relacionadas à fase de lançamento;

• informar  às  autoridades  competentes  sobre  qualquer  incidente  ou acidente  e  participar  de 
investigações, documentando as constatações;

• divulgar para outros operadores as lições de segurança de vôo aprendidas;

• estabelecer e operar uma estrutura de segurança de vôo necessária à execução das atividades 
relativas às suas competências;

• elaborar  relatórios  sobre  a  aplicação  e  cumprimento  das  regras  de  segurança  de  vôo,  e 
encaminhá-los ao Operador da Segurança.

3.5.6 OPERADORES ASSOCIADOS E A SEGURANÇA DE VÔO

Compete aos Operadores Associados (de veículo lançador e de carga útil), no concernente à segurança 
de vôo na sua área de atuação:

• submeter os procedimentos e equipamentos de segurança de vôo ao Operador da Segurança 
de Vôo para sua aprovação; 

• assumir as atribuições de segurança de vôo estabelecidas pelo Operador da Segurança de Vôo;

• estabelecer, implantar e manter os critérios e definir  os equipamentos de bordo, bem como 
estabelecer  e  aplicar  procedimentos  específicos  da  segurança  de  vôo,  que  possibilitem 
assegurar que os riscos à segurança de vôo sejam compatíveis com os planos e as regras da 
segurança e que os riscos sejam adequadamente controlados;

• aplicar os planos e regras de segurança de vôo estabelecidas pelo Operador da Segurança de 
Vôo;
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• identificar os perigos e as situações perigosas, avaliar os riscos à segurança de vôo, analisar os 
riscos de seus veículos espaciais, instalações, equipamentos e operações previstas, e eliminar 
os perigos e as situações perigosas ou reduzir os riscos à segurança de vôo a níveis aceitáveis;

• participar de investigações solicitadas pelo Operador da Segurança de Vôo;

• elaborar relatórios sobre as operações perigosas sob sua responsabilidade, quanto à segurança 
de vôo, e encaminhá-los ao Operador da Segurança de Vôo.

3.6 MEIOS À DISPOSIÇÃO DO OPERADOR DA SEGURANÇA DO CENTRO

3.6.1 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

O Operador da Segurança do Centro deve definir meios de proteção e de intervenção que devem ser 
utilizados, quando necessários, durante as operações potencialmente perigosas. 

Os meios disponíveis de vigilância e de proteção contra incêndio devem ser mantidos sob o comando do 
Operador da Segurança do Centro durante as operações potencialmente perigosas. 

Os  meios  médicos  do  centro  de  lançamento  devem  estar  de  prontidão  durante  as  operações 
potencialmente perigosas. A colocação em prontidão de outras instalações deve ser objeto de planos 
específicos de operações. 

As informações e  previsões meteorológicas necessárias para o  Operador  da Segurança do Centro 
devem ser fornecidas pelo Serviço de Meteorologia do Centro. 

O Operador da Segurança do Centro pode também acionar os meios previstos de vigilância para as 
zonas terrestres, aéreas ou marítimas, consideradas como passíveis de correr um risco inerente a um 
vôo ou em conseqüência de certos eventos. 

3.6.2 MEIOS MATERIAIS

Os meios técnicos à disposição do Operador da Segurança do Centro devem ser desenvolvidos de 
maneira a poder garantir a sua funcionalidade, mesmo em condições degradadas de utilização. Esses 
meios devem ser submetidos a análises de confiança de funcionamento. 

Os meios técnicos devem fornecer informações sem ambigüidade. Os dados de funcionamento devem 
ser coletados dos componentes ativos e não somente de seus circuitos de controle.

3.7 O PROCESSO DE SUBMISSÃO

3.7.1 GENERALIDADES

O processo de submissão de segurança tem o objetivo de verificar que:
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• os regulamentos e as regras de segurança aplicáveis são respeitados;

• os objetivos de segurança estabelecidos para o projeto em questão são atendidos;

• a implementação do projeto não gerará um risco inaceitável à segurança.

O processo de submissão de segurança resulta na aprovação formal, pelo Operador da Segurança do 
Centro, para um projeto ou um programa, incluindo:

• instalações de solo;

• veículos lançadores;

• cargas úteis;

• veículos espaciais;

• trajetórias de vôo.

O processo de submissão de segurança consiste de várias fases associadas ao ciclo de vida de um 
projeto.

a) Fase 0 - viabilidade – vinculada às análises de viabilidade e à identificação dos componentes ou 
dos sistemas classificados como potencialmente perigosos. Nessa fase devem ser identificados 
os riscos derivados da concepção do projeto;

b) Fase 1 -  definição – vinculada à definição do projeto. Nessa fase devem ser detalhados os itens 
do projeto que geram os riscos identificados na fase anterior;

c) Fase 2 -  desenvolvimento e produção – vinculadas à fabricação e à qualificação dos sistemas. 
Nessa fase devem ser apresentados os resultados do processo de desenvolvimento, produção e 
qualificação  que  verificam  que  os  itens  identificados  na  fase  anterior  atendem  aos  seus 
requisitos de projeto definidos;

d) Fase 3 - operação – vinculada à operação dos sistemas no centro de lançamento. Nesta fase 
devem  ser  apresentados  os  planos  e  os  procedimentos  a  serem  utilizados  no  centro  de 
lançamento para a segurança de operação dos itens do projeto identificados como potenciais 
geradores de riscos. 

Para cada uma dessas fases, o processo de submissão deve ser efetuado de maneira iterativa entre o 
projetista,  o  usuário  e  o  Operador  da Segurança do  Centro,  o  qual  deve  analisar  os  documentos 
fornecidos e solicitar, quando aplicável:

• pedidos de informações complementares e/ou análises adicionais;

• introdução de requisitos para equipamentos e procedimentos.

O diálogo continua até a aprovação formal pelo Operador da Segurança do Centro. 
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No caso de um sistema ou produto advindo de um projeto que já tenha sido submetido à aprovação do 
Operador da Segurança do Centro, ou que seja um item recorrente e previamente aceito em outros 
centros por um processo de submissão equivalente, o processo de submissão de segurança pode ser 
simplificado. Nesses casos:

• um dossiê de resumo do processo de submissão precedente deve ser constituído e apresentado 
pelo solicitante. Este dossiê deve agrupar todas as informações anteriormente submetidas a um 
centro de lançamento e constituir a referência para novas submissões;

• submissões  seguintes  podem  então  ser  realizadas  por  comparação  a  esta  referência  de 
submissão. 

Os documentos que compõem os dossiês de submissão, e particularmente os necessários para a fase 
0, devem ser enviados o mais cedo possível ao Operador da Segurança do Centro. 

3.7.2 GESTÃO DOS DOSSIÊS DE SUBMISSÃO

Os documentos a serem fornecidos pelos solicitantes do processo de submissão são descritos nos 
respectivos regulamentos específicos. 

Todos os documentos fornecidos pelos solicitantes devem ser redigidos em português ou em inglês. 

O dossiê de cada projeto, que agrupa os diversos documentos fornecidos, deve ser mantido atualizado 
pelo Operador da Segurança do Centro até o final do processo de submissão.

3.7.3 NÃO-CONFORMIDADES

Uma não-conformidade surge quando uma atividade não atende aos requisitos estabelecidos para a 
segurança.  O tratamento de uma não-conformidade deve estar sujeito a um processo definido em 
detalhes nas regras da segurança de cada operador. Este processo deve incluir a justificativa pela qual a 
não-conformidade possa requerer um pedido de anuência (waiver).

As não-conformidades às regras do presente Regulamento devem ser apresentadas em um dossiê 
justificativo dirigido ao Diretor do centro de lançamento, justificando e descrevendo de uma maneira 
detalhada:

• a impossibilidade, no caso considerado, do retorno à conformidade;

• as medidas definidas para aproximar-se, na medida do possível, da conformidade, incluindo as 
medidas a serem executadas no centro de lançamento;

• o nível de risco residual decorrente da não-conformidade. 

A análise do dossiê é feita pelo Operador da Segurança do Centro, que é o único com competência para 
instruir  qualquer  pedido  de  anuência.  Deve ser  mantido  um registro  permanente  da  análise  e  da 
aceitação da anuência de todas as não-conformidades.
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Em  todos  os  casos,  a  anuência  tem  um  caráter  excepcional  e  provisório,  ligada  às  condições 
momentâneas do ambiente operacional.

A decisão de anuência de toda e qualquer não conformidade deve ser tomada no nível hierárquico 
autorizado, após parecer do Operador da Segurança do Centro. Este não pode em caso algum receber 
delegação do Diretor do centro de lançamento para a concessão de anuência a uma não-conformidade.

Quando uma não-conformidade não atender a um requisito de segurança de âmbito nacional, um pedido 
de anuência deve ser submetido à autoridade responsável nacional.

3.8 ACIDENTES

Independentemente  das  precauções  tomadas,  um  acidente  sempre  poderá  ocorrer.  Deverão  ser 
preparados estudos de cenários de acidente, indicando:

• para os acidentes menores, medidas ou planos locais de emergência;

• para  os  acidentes  maiores,  um  Plano  de  Emergência  Interno  (PEI)  e/ou  um  Plano  de 
Emergência Externo (PEE). 

3.8.1 CENÁRIOS DE ACIDENTE

Os  cenários  de  acidente,  que  podem  ocorrer  no  centro  de  lançamento  ou  em  vôo,  devem  ser 
identificados com base nas análises de riscos realizadas durante a fase de desenvolvimento de cada 
projeto.

Onde aplicável, deve ser feito um inventário de possíveis acidentes, especificando para cada um deles 
os  riscos  potenciais  (incêndio,  explosão,  toxicidade,  etc.)  e  a  extensão  das  zonas  de  perigo 
correspondentes. 

3.8.2 PLANOS DE EMERGÊNCIA

3.8.2.1 Acidentes menores (classe de gravidade: significativo ou negligenciável) 

Para acidentes menores devem ser tomadas medidas clássicas de intervenção. 

Um sistema de alarme deve poder ser disparado rapidamente (botão de emergência, etc.) e dispositivos 
de segurança devem ter condições de serem ativados para evitar a ampliação do sinistro. 

Planos locais de emergência devem ser elaborados pelo Serviço de Proteção contra Incêndio do Centro 
para tratar cada tipo de acidente.

Informativos para  uso  médico,  com as  especificidades e  toxicidades das  substâncias  empregadas, 
devem estar  disponíveis  e  afixadas  em locais  visíveis nas  ambulâncias  e  no  Serviço  Médico  de 
Emergência do centro de lançamento.
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3.8.2.2 Acidentes maiores (classe de gravidade: catastrófico ou grave)

Os acidentes maiores devem ser tratados com planos especiais de intervenção chamados Plano de 
Emergência Interno (PEI) e Plano de Emergência Externo (PEE).

Cada  operador  instalado  no  Centro  deve  elaborar  um  PEI  e  o  PEE  deve  ser  preparado  sob  a 
responsabilidade da AEB. O PEI deve ser aplicado pela organização relacionada ao sinistro. Se o 
sinistro ultrapassar os limites de suas instalações, o PEI do centro de lançamento é iniciado sob a 
responsabilidade do seu Diretor. No caso das conseqüências do sinistro ultrapassarem os limites do 
centro de lançamento, o PEE é iniciado e levado a efeito sob a responsabilidade da AEB.

O  centro  de  lançamento  deve  possuir  os  recursos necessários  para  a  organização  dos  socorros 
relacionados à operação de seu PEI. Um exercício que simule um acidente maior deve ser efetuado pelo 
menos uma vez por ano.

3.9 TREINAMENTO DO PESSOAL

3.9.1 GENERALIDADES

Um dos aspectos importantes da construção da segurança é o treinamento do pessoal. O nível de 
segurança  do  centro  de  lançamento  depende  diretamente  da  competência  e  da  qualificação  dos 
operadores e daqueles que efetuam as operações de controle, em todos os níveis.

Todo o pessoal que trabalha no centro de lançamento deve ser conscientizado e treinado quanto à 
segurança no seu domínio de ação. 

Somente operadores que receberem uma formação adequada e possuindo as qualificações requeridas 
serão  autorizados  a  executar  uma  operação  considerada  perigosa.  Para  executar  uma  operação 
potencialmente perigosa qualquer  profissional  qualificado deve possuir  um certificado de segurança 
válido para a tarefa. A formação requerida desses operadores deve contemplar:

• uma formação técnica adequada na sua especialidade;

• uma formação para a segurança especifica para cada área do centro de lançamento.

Um certificado de formação para a segurança será emitido por um operador no centro de lançamento 
aos profissionais sob sua responsabilidade que completarem o seu treinamento da segurança. Este 
certificado deve especificar o nível do treinamento e o prazo de sua validade.

Os programas de treinamento para a segurança de um operador no centro de lançamento deverão ser 
aprovados pelo Operador da Segurança do Centro.

Antes de assumir suas obrigações, o pessoal da equipe de segurança deve ser qualificado e treinado 
para se tornar um profissional da segurança. O pessoal deve também receber treinamento específico 
sobre  os riscos à  segurança de  lançamento, responsabilidades,  instalações, organização,  regras e 
procedimentos. O conteúdo detalhado desse treinamento específico depende das responsabilidades a 
serem assumidas, o qual deve ser especificado em detalhes nas regras de segurança de cada operador, 
e aprovado pelo Operador da Segurança do Centro.
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De acordo com as obrigações atribuídas, o pessoal da equipe de segurança deve ser treinado conforme 
procedimentos específicos em suas áreas de atuação.

O treinamento de pessoal de emergência deve incluir a participação ativa em sessões de simulação de 
operações normais e emergenciais de itens perigosos e em exercícios de situações relacionadas a 
acidentes catastróficos ou críticos.

3.9.2 FORMAÇÃO TÉCNICA NA ESPECIALIDADE

A formação do pessoal e a manutenção da sua qualificação técnica são responsabilidades de cada 
operador. 

Os operadores no centro de lançamento são também responsáveis pelo treinamento do seu pessoal 
quanto à segurança do trabalho. 

Os operadores devem certificar a qualificação do seu pessoal, quanto às funções que serão exercidas 
nos sítios do centro de lançamento em operações potencialmente perigosas. Esta certificação deve ser 
comunicada  ao  Operador  da  Segurança  do  Centro,  informando  o  seu  período  de  validade.  O 
monitoramento e a renovação dessa certificação é da responsabilidade do operador. 

3.9.3 TREINAMENTO PARA A SEGURANÇA NO CENTRO DE LANÇAMENTO

O treinamento para  a  segurança é  a  qualificação  teórica e  prática relativa ao controle  dos  riscos 
presentes no centro de lançamento,  devendo ser  repetida periodicamente. O conteúdo e o método 
desse treinamento  devem ser revistos e atualizados periodicamente. 

Todo o pessoal, residente ou temporário, autorizado a se deslocar sem acompanhamento em um dos 
sítios que constituem o centro de lançamento, deve receber um treinamento para a segurança em um ou 
mais dos três níveis seguintes:

• treinamento geral;

• treinamento específico;

• treinamento particular. 

O conteúdo do primeiro item é definido pelo Operador da Segurança do Centro. Essa formação deve ser 
fornecida pelos operadores ou, a pedido desses, pelo Operador da Segurança do Centro. 

O segundo e terceiro itens são fornecidos pelos operadores de cada sítio envolvido, de acordo com um 
programa de treinamento aprovado pelo Operador da Segurança do Centro.

3.9.3.1 Treinamento geral

O treinamento geral da segurança é um treinamento que deve ser dado a todo profissional do centro de 
lançamento, eventualmente incluindo categorias de trabalhadores temporários e visitantes. 
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Este primeiro nível de treinamento permite ao pessoal conhecer os perigos gerais e situações perigosas 
que existem no centro  de  lançamento,  as  medidas preventivas  a  serem tomadas,  as  medidas de 
proteção individual disponíveis, as respostas formais para os alarmes e advertências e os procedimentos 
de notificação quando uma situação perigosa é observada.

Esse treinamento deve ser uma condição para a autorização de acesso ao centro de lançamento.

3.9.3.2 Treinamento específico

O treinamento específico para a segurança é um treinamento que deve instruir  o pessoal sobre os 
perigos  inerentes  às  operações potencialmente  perigosas para  cada  sítio  especifico  do  centro  de 
lançamento, às medidas de prevenção, de intervenção e proteção envolvidas, às características do 
material utilizado e aos procedimentos de utilização, aos planos de segurança quanto às situações de 
emergência e os meios de salvamento correspondentes. 

Essa deve ser uma condicionante para a autorização de acesso a cada sítio especifico. 

3.9.3.3 Treinamento particular

Esse treinamento é inerente à função de cada profissional (bombeiro, operador de propelentes, operador 
de pirotécnicos, etc.) capaz de intervir sobre um circuito classificado como potencialmente perigoso ou 
de  participar  de  uma  operação  potencialmente  perigosa,  em condições  operacionais  normais  e/ou 
degradadas.

Este treinamento visa familiarizar o pessoal com os meios e os procedimentos específicos utilizados no 
centro de lançamento. É direcionado a especialistas na sua disciplina.

3.9.4 TREINAMENTO DO PESSOAL DA SEGURANÇA

O pessoal destinado a ocupar a posição de Operador da Segurança deve receber um treinamento 
especifico antes de assumir as suas funções. O treinamento requerido deve ser baseado no nível de 
responsabilidade e na função a ser desempenhada. 

O treinamento do Operador da Segurança visa à proficiência nos métodos de análise de riscos utilizados 
para os processos de submissão, nos procedimentos e planos em vigor no centro de lançamento e nas 
ações a serem executadas de acordo com os cenários em questão. Visa também o conhecimento das 
instalações em operação no centro de lançamento, de seus meios de proteção e circuitos de segurança, 
e das operações executadas. 

Esse treinamento deve ser completado por exercícios de simulação de situações normais e degradadas, 
com a aplicação de medidas de intervenção. 
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3.9.5 CONTROLE DO TREINAMENTO E PERÍODO DE VALIDADE DAS HABILITAÇÕES

3.9.5.1 Treinamento técnico

Um certificado  individual  de  aptidão deve ser  fornecido  pelo  empregador  para  cada operador  que 
participa de operações potencialmente perigosas. Indica a aptidão para uma função e os limites de 
validade dos treinamentos adquiridos pelo operador. A sua apresentação ao Operador da Segurança 
permite exercer a função indicada nos sítios para os quais a segurança é garantida pelo centro de 
lançamento. 

3.9.5.2 Treinamento para a segurança

a) Certificado de treinamento:

O treinamento para a  segurança deve ser  registrado em uma ficha co-assinada pelo  instrutor e o 
treinando.  O responsável  pelo  treinamento  certifica de ter  comunicado a  totalidade das  instruções 
aplicáveis e ter demonstrado as particularidades da instalação, e o treinando reconhece ter recebido o 
treinamento necessário e ter tomado conhecimento das instruções em vigor. Qualquer modificação do 
equipamento ou dos procedimentos deve ser objeto de um treinamento complementar nas mesmas 
modalidades. Este treinamento é obrigatório antes de se assumir qualquer função. 

Quando o treinamento é assegurado pelo empregador, este deve anexar a ficha correspondente ao 
certificado previsto no parágrafo anterior.

b) Períodos de validade de cada treinamento:

• treinamento geral: três anos, desde que as pessoas treinadas não tenham se ausentado do 
centro de lançamento por um período superior a um ano;

• treinamento específico: um ano, desde que as pessoas treinadas não tenham se ausentado do 
centro de lançamento por um período superior a seis meses;

• treinamento particular: a duração de validade deste treinamento é estabelecida, de acordo com 
a regulamentação que o descreve ou, em sua falta, pelo operador da segurança do centro. 

c) Inscrições aos treinamentos de segurança:

Cada operador é responsável pela inscrição do seu pessoal (membro permanente ou temporário) e das 
suas empresas subcontratadas e clientes nos treinamentos requeridos para a segurança, considerando 
os períodos de validade definidos anteriormente. 

3.9.5.3 Habilitações

Cada profissional deve ser considerado como “habilitado" quando o Operador da Segurança do Centro 
dispuser do certificado do empregador e da ficha de treinamento para a segurança. Esta habilitação 
será dada para o menor dos períodos de validade desses dois cursos de treinamento.
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4 SEGURANÇA DE SUPERFÍCIE 

4.1 RELAÇÃO DAS MISSÕES

4.1.1 RESPONSABILIDADES DO CENTRO SOBRE A SEGURANÇA DE SUPERFÍCIE

O operador  da  Segurança  de Superfície do centro de lançamento é  responsável  pelo  controle  da 
aplicação das regras do presente Regulamento. 

O Operador da Segurança de Superfície é o responsável por controlar a segurança da totalidade das 
atividades  nas  instalações  do  Centro  e  dos  operadores  que  lhe  solicitarem esta  tarefa,  sob  dois 
aspectos:

• segurança do trabalho;

• segurança das operações realizadas, no solo, nos sistemas espaciais e equipamentos de apoio 
no solo, visando à proteção das pessoas, de propriedades e do meio ambiente no centro de 
lançamento. 

É responsabilidade do Operador da Segurança de Superfície:

• a elaboração de estudos de riscos e impactos sobre o meio ambiente exigidos pela legislação 
para proteção ambiental;

• a  aprovação  do  projeto  para  os  sistemas  classificados  como  potencialmente  perigosos, 
incluindo: cargas úteis, lançadores, modelos de teste e instalações de apoio no solo;

• a aprovação da fabricação e/ou instalação dos sistemas mencionados anteriormente;

• a aprovação dos procedimentos e controle de sua aplicação para operações potencialmente 
perigosas;

• a definição e a coordenação das medidas de prevenção e proteção e dos meios de intervenção 
relativos a operações potencialmente perigosas;

• o apoio da segurança de superfície para as atividades operacionais;

• a elaboração do plano de organização de resgate em caso de acidente (Planos de Emergência);

• o treinamento de segurança do pessoal e criação dos meios pedagógicos associados;

• a elaboração das instruções de segurança do trabalho e o controle da sua correta aplicação;

• a coordenação das atividades potencialmente perigosas no centro de lançamento, nos limites 
descritos no  Regulamento Técnico de Segurança para Inter-Sítios.
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4.1.2 DOMÍNIO DE COMPETÊNCIA

O domínio de competência do Operador de Segurança de Superfície estende-se:

• a todos os sistemas ou instalações que devem ser operados no centro de lançamento, aos seus 
equipamentos de apoio no solo, aos seus procedimentos de operação e manutenção;

• às operações dentro do centro de lançamento. 

4.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS DE SEGURANÇA DE SUPERFÍCIE

O  Operador  da  Segurança  de  Superfície  deve  garantir  a  aplicação  dos  princípios  básicos  para 
estruturação da segurança, como descrito anteriormente no parágrafo 3.4, incluindo:

• as análises;

• os controles;

• as medidas de intervenção. 

4.2.1 PRINCÍPIOS GERAIS

4.2.1.1 Análise dos riscos

Qualquer fonte potencial de perigo deve ser objeto de uma análise de risco pelo solicitante. Esta análise 
deve destacar:

• a probabilidade de acidente; 

• a extensão das zonas de perigo. 

A extensão das zonas de perigo deve ser avaliada para os vários efeitos dos acidentes, incluindo:

• fluxo térmico;

• sobrepressão;

• projeção de fragmentos;

• toxicidade, etc. 

O cálculo  das zonas de  perigo  deve ser  realizado  com base  nos  métodos utilizados  na  indústria 
pirotécnica. 
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Para as substâncias explosivas líquidas (propelentes líquidos), a determinação das zonas de perigo 
deve ser ajustada de acordo com os resultados experimentais.

A análise dos riscos da toxicidade deve ser efetuada de acordo com os métodos em uso na indústria 
química. Os limites toleráveis a serem respeitados são os definidos na legislação sobre segurança do 
trabalho.  

4.2.1.2 Limitação da exposição do pessoal nas zonas de perigo

A presença das pessoas nas zonas de perigo deve ser admitida ou não, de acordo com o nível de risco 
avaliado para cada fonte potencial de perigo. Deve ser definida uma estratégia de evacuação do pessoal 
do centro de lançamento em função da atividade perigosa em curso (abastecimento de combustível, 
ensaios, lançamento, etc.).

O pessoal admitido dentro  da zona de perigo de uma operação potencialmente perigosa deve ser 
limitado ao mínimo necessário para executar a operação. O número máximo de operadores e as suas 
funções devem ser definidos no procedimento para operações potencialmente perigosas. Operadores 
específicos (fotógrafos, por exemplo) devem ser considerados como parte da equipe operacional. 

O acesso dos visitantes a uma zona de perigo somente deve ser autorizado após a análise de riscos 
demonstrar que o objetivo de segurança no que diz respeito ao público em geral é atendido.

Todas as precauções devem ser tomadas para que o público não seja exposto aos riscos e aos danos 
do centro de lançamento; em especial para as operações de lançamento e de ensaio em banco. Um 
procedimento de evacuação deve ser executado para as zonas de perigo que excedam aos limites 
definidos para o sítio correspondente.

4.2.1.3 Classificação dos circuitos e as operações

O Operador da Segurança de Superfície deve definir a lista dos sistemas, dos componentes e das 
operações potencialmente perigosas que requerem um tratamento especial. 

4.2.1.4 Proteção dos operadores

Equipamentos de proteção individual  devem ser  utilizados pelos operadores, a fim de minimizar as 
conseqüências eventuais de um risco residual. 

4.2.2 PRINCÍPIOS OPERACIONAIS

4.2.2.1 Princípios da organização em operação

A função da segurança deve ser incluída na organização de uma campanha de lançamento ou de 
ensaio. O papel do Operador da Segurança de Superfície é fornecer uma garantia dos objetivos da 
segurança: papel preventivo de advertência e papel de intervenção.
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Para assegurar  esta  função, o  Operador  da Segurança de Superfície  deve ter  uma independência 
hierárquica em relação às equipes operacionais.

A organização estabelecida no centro de lançamento, durante uma operação potencialmente perigosa, 
pode ser esquematizada do seguinte modo:

• o gerente de operação no sítio é totalmente responsável pela segurança das operações que 
dirige;

• ele será assistido por uma equipe de segurança que compreende por exemplo:

−um gerente da segurança de superfície;

−um engenheiro da segurança de superfície; 

−meios de apoio e de intervenção.

Todas as operações devem ser previstas em um Plano de Operações - PO e detalhadas diariamente por 
um acompanhamento das operações. 

A função da segurança deve ser garantida permanentemente graças a plantões e a um monitoramento 
constante dos alarmes. 

As regras da segurança do trabalho devem ser reunidas em um dossiê com o conjunto de instruções à 
disposição dos gerentes. As regras particulares a uma dada instalação devem ser apresentadas neste 
mesmo dossiê. 

Os equipamentos de proteção individual devem ser utilizados pelo pessoal afetado. As regras gerais da 
segurança elaboradas para cada instalação devem ser fornecidas a cada operador que trabalhe em uma 
das áreas desta instalação. 

4.2.2.2 Métodos de ação do Operador da Segurança de Superfície

O  Operador  da  Segurança  de  Superfície  deve  exercer  a  sua  ação  através  de  coordenação, 
monitoramento e intervenção. 

O Operador da Segurança de Superfície pode em particular:

• assistir a qualquer operação para verificar que as regras de segurança são apropriadamente 
e/ou corretamente aplicadas;

• intervir  junto aos operadores ou ao gerente de operação para fazer respeitar  as regras de 
segurança;

• solicitar ao gerente de operação a interrupção de uma operação potencialmente perigosa e o 
restabelecimento dos sistemas para  condições seguras, sempre que o nível de risco é julgado 
inaceitável. 
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No caso de desacordo entre o Gerente de Operação e o Operador da Segurança de Superfície, a 
arbitragem deve ser efetuada em um nível hierárquico superior. 

Assim que uma decisão é tomada pela autoridade competente,  com total conhecimento dos riscos 
técnicos incorridos, e enquanto o nível desses cumpre com os objetivos da segurança correspondentes 
(anuência potencial), o Operador da Segurança de Superfície fornece as suas competências para definir 
os meios necessários ao controle dos riscos técnicos residuais aceitos.

Uma operação classificada como potencialmente perigosa poderá ser iniciada apenas após a aprovação 
do Operador da Segurança de Superfície. Este verifica, antes de emitir a autorização, que as condições 
necessárias  são  preenchidas  (meios  de  combate  ao  incêndio,  serviços  de  guarda,  vigilância 
meteorológica,  meios  médicos  em  alerta,  presença  no  posto  reservado  para  um  Operador  da 
Segurança, evacuação de uma área particular, etc.), bem como que não existe incompatibilidade com 
operações paralelas. 

A rastreabilidade das ações operacionais deve ser  assegurada pelo  registro  das atividades criticas 
(vídeos, gravação das comunicações entre operadores, fotografias, etc.). 

a) A coordenação da segurança

O Operador da Segurança de Superfície exerce a função de coordenação da segurança entre vários 
Operadores  da  segurança  de  instalações  diversas,  como  definido  no  “Regulamento  Técnico  da 
Segurança  para  Intersítios".  Esta  função  de  coordenação  não  substitui  as  funções  de  segurança 
específicas para cada instalação.

b) Os consoles dos Operadores da Segurança

A fim de assegurar uma ação mais eficaz do Operador da Segurança de Superfície, um console da 
segurança  deve  ser  instalado  em  certos  sítios  para  um  monitoramento  descentralizado  (Área  de 
Lançamento do Veículo Lançador, Instalações de preparação da Carga Útil, etc.). O console deve ser 
operado por um Operador da Segurança quando uma operação potencialmente perigosa deve ocorrer 
no  sítio  considerado.  Os  sistemas  de  monitoramento  devem  ser  agrupados  nesses  consoles, 
especialmente:

• os meios de vídeos necessários para monitorar as operações no sítio;

• os meios de comunicação para manter o contato com a equipe de operadores e para garantir a 
coleta  e  a  divulgação  de  informações  ou de  alertas,  em conjunto  com a  coordenação da 
segurança;

• os relatórios de status  dos dispositivos de interrupção;

• os controles de interrupção à disposição do Operador da Segurança.

c)  Monitoramento em campo

O Operador da Segurança de Superfície tem o direito de assistir às operações em campo, como julgar 
necessário.
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4.2.2.3 Serviços de apoio

Diversos meios de proteção devem ser ativados para garantir a segurança do centro de lançamento 
durante as operações potencialmente perigosas:

• Serviço de Segurança e Proteção: controla o acesso e a circulação no centro de lançamento;

• Serviço  de  Combate  ao  Incêndio:  monitora  os  alarmes  de  fogo  e  de  toxicidade,  efetua 
intervenções de emergência caso necessário;

• Centro Médico do centro de lançamento: é colocado em alerta pelo Operador da Segurança de 
Superfície a fim de assegurar os primeiros socorros e, eventualmente, a hospitalização ou a 
evacuação sanitária no caso de acidente;

• Meteorologia:  assegura  a  previsão  e  o  acompanhamento  da  evolução  das  condições 
atmosféricas.

4.2.2.4 Procedimentos Operacionais

Todos os processos de ação ou de intervenção relativos à segurança devem ser  formalizados em 
documentos escritos que podem tomar a forma de:

• procedimentos de casos nominais ou de situações degradadas;

• instruções de segurança;

• documentos que estabelecem as ações a serem conduzidas em caso de incidente ou acidente.

Os procedimentos de operações potencialmente perigosas devem ser  aprovados pelo Operador da 
Segurança de Superfície. Esses são concebidos de maneira a serem reversíveis, ou seja, de maneira 
que após um certo número de tarefas durante a operação, seja possível retornar a uma situação na qual 
o sistema esteja numa condição segura.

4.2.2.5 Condições de trabalho nas zonas potencialmente perigosas

Para assegurar a eficiência dos operadores durante operações que requerem uma grande atenção e/ou 
que se desenrolam em condições de ambiente difíceis, um período máximo de trabalho contínuo deve 
ser estipulado pelo procedimento de operação. Qualquer superação deste limite deve ser objeto de uma 
anuência atribuída pelo Gerente de Operação após aprovação do Operador da Segurança de Superfície

Numa zona potencialmente perigosa é exigido um meio de comunicação permanente entre o Operador 
da Segurança de Superfície e o(s) operador (es) da zona. No caso de operação sobre um sistema 
potencialmente perigoso é exigida uma equipe de no mínimo dois Operadores da Segurança. No caso 
de operações numa zona potencialmente perigosa sem intervenção sobre um sistema potencialmente 
perigoso,  é  exigido  um  único  operador.  A comunicação  permanente  exigida  com  o  Operador  da 
Segurança de Superfície pode,  neste caso,  ser  substituída  por  uma com o serviço de combate  a 
incêndios. 
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4.2.3 RESGATE EM UMA ÁREA DO CENTRO DE LANÇAMENTO

A fase de atuação da segurança após o retorno de um veículo no centro de lançamento, é o período 
entre a chegada do veículo no solo e a volta a um nível de segurança compatível com os objetivos da 
segurança aplicáveis ao pessoal que trabalha no centro de lançamento (cf. parágrafo 3.3.4).

No  momento do seu  retorno,  o  veículo  deve ser  considerado  como uma fonte  potencial  de riscos 
químicos, pirotécnicos, térmicos, mecânicos, pneumáticos, etc.

Antes de o veículo tocar o solo, uma zona de acesso limitada deve ser instaurada ao redor do lugar 
previsto de aterrissagem, cobrindo uma superfície suficiente para incluir as zonas de perigo geradas pelo 
veículo, ou quaisquer que possam ser os seus fragmentos. 

Qualquer acesso a esta zona deve ser autorizado apenas após aprovação do Operador da Segurança 
de Superfície.

Deverá ser possível restabelecer a segurança do veículo a partir de seu exterior: reposicionamento das 
barreiras de segurança de cada sistema classificado como potencialmente perigoso, inibição da ativação 
de todos os sistemas que impulsionam um componente de potência classificado como potencialmente 
perigoso, etc. 

Os dispositivos de emergência apropriados aos riscos identificados devem estar sempre disponíveis. 

No  caso  de  problemas,  o  Operador  da  Segurança  de  Superfície  deve  disparar  o  sinal  de  alerta 
necessário e solicitar a intervenção dos serviços de resgate. 

Antes da reabertura da zona, o Operador da Segurança de Superfície deve assegurar-se de que as 
condições do ambiente retornaram ao normal.

5  SEGURANÇA DE VÔO 

5.1 MISSÕES

5.1.1 RESPONSABILIDADES

O centro de lançamento deve assegurar a proteção das pessoas, das propriedades e do ambiente 
contra os danos e os problemas gerados devido às manobras de um veículo lançador durante as fases 
de lançamento e de retorno, conforme aplicável.  

Essa proteção deve respeitar as prioridades definidas no parágrafo 3.2. O centro de lançamento deve 
efetuar a análise de queda, das partes programadas para se separarem do veículo espacial, em fase de 
lançamento ou de retorno.

As fontes de perigo são:

• do veículo lançador em vôo (lançador e carga útil);
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• do meio circundante (fenômenos atmosféricos, equipamentos de apoio no solo).

O Operador da Segurança de Vôo é responsável por:

a) Durante as fases de estudo de viabilidade, projeto e fabricação:

• elaboração das regras de segurança específicas ao vôo do veículo lançador;

• aprovação do projeto e da implementação dos dispositivos de solo e de bordo, permitindo a 
aplicação das regras de segurança durante as fases de lançamento e de retorno;

• execução das análises dos riscos relacionados à queda dos objetos espaciais lançados a partir 
do centro de lançamento e ao impacto para o meio ambiente devido a uma explosão em vôo, 
durante o processo de submissão de trajetórias de lançamento e de retorno;

• aprovação das zonas de impacto para cada item, durante as análises de retorno;

• definição dos critérios e procedimentos da segurança.

b) Durante a fase de operação no solo:

• verificação do bom funcionamento dos dispositivos de intervenção (bordo/solo);

• emissão da notificação de reserva de zonas, antes das fases de lançamento ou de retorno, para 
os usuários aéreos, marítimos e terrestres;

• elaboração dos procedimentos aplicáveis.

c) Em fases de lançamento e de retorno:

• controle dos riscos gerados no solo e na atmosfera, pelo veículo lançador;

• coleta e transmissão das informações relativas às zonas de impacto de partes ejetadas e/ou 
separadas ou de produtos perigosos, dentro do Plano de Emergência Interno e/ou Plano de 
Emergência Externo. 

Durante um lançamento, o Operador da Segurança de Vôo do centro de lançamento pode aplicar as 
medidas de intervenção necessárias a fim de cumprir com as suas responsabilidades.

5.1.2 DOMÍNIOS COBERTOS

5.1.2.1 Domínio geográfico

A responsabilidade da segurança do centro de lançamento abrange toda a superfície terrestre e/ou 
marítima e todo o volume aéreo, para os quais um vôo de um veículo lançador pode representar um 
perigo, seja antes da entrada em órbita, durante a reentrada ou durante a queda. 
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Tais superfícies e volumes são repartidos em várias zonas:

a) A Zona Protegida (ZP)

A Zona Protegida é definida como o domínio terrestre, marítimo e aéreo no qual o vôo de um veículo 
lançador não pode gerar riscos em níveis superiores aos objetivos do presente regulamento.

b) A Zona Não Protegida (ZNP)

A Zona Não-Protegida é composta pelo complemento terrestre, marítimo e aéreo da Zona Protegida.

c) A Zona Não Protegida Precária (ZNPP)

A Zona Não Protegida Precária é um subsistema da Zona Não Protegida. Quando for necessária a 
presença de pessoas numa parte da Zona Não-Protegida, esta deve ser declarada precária. Regras 
específicas de proteção devem ser aplicadas a essa zona para minimizar as conseqüências de um 
impacto potencial. 

O objetivo da segurança estabelecido para o pessoal que trabalha no centro de lançamento é aplicável à 
Zona Não Protegida Precária (ZNPP). Devem ser incluídos os riscos devidos à queda dos componentes 
ou fragmentos de componentes e os efeitos devidos à explosão e incêndio (fluxo térmico, toxicidade 
inferior aos parâmetros estabelecidos, sobrepressão, etc.).

5.1.2.2 Sistemas de interesse

Caso as fases de lançamento e/ou de retorno de um veículo espacial estiverem inclusas na fase de 
lançamento correspondente, os sistemas de interesse para a segurança são:

• os estágios do lançador, orbitais ou não-orbitais;

• os propulsores auxiliares;

• as cargas úteis.

5.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA SEGURANÇA DE VÔO

Os princípios básicos da segurança relativos a um vôo são definidos para permitir a realização de um 
lançamento ou de um retorno, mantendo sob controle os riscos inerentes a esta atividade. 

5.2.1 PRINCÍPIOS GERAIS

Os objetivos da segurança definidos no parágrafo 3.3.4 do presente documento devem ser garantidos:

a) pelo próprio projeto do veículo, que é então classificado como "veículo intrinsecamente seguro". 
Um veículo é declarado intrinsecamente seguro se os dois critérios seguintes forem satisfeitos:
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• a análise  teórica  mostra  que os riscos resultantes do lançamento são compatíveis com os 
objetivos da segurança do presente regulamento;

• a análise experimental   confirma os resultados da análise teórica, tanto para as dispersões 
normais como para os incidentes. 

Para  veículos  novos,  uma  análise  de  similaridade  com modelos  existentes, levando  em conta  as 
características do projeto,  a  tecnologia  utilizada  e  os objetivos de dependabilidade,  pode substituir 
provisoriamente a confirmação experimental. Os critérios que envolvem classificação de um veículo 
como sendo intrinsecamente seguro figuram no Apêndice 4.

b) por um sistema de terminação de vôo (STV), que pode ser um sistema automático de bordo ou 
um dispositivo de bordo/solo. 

A garantia de controle dos riscos durante o vôo de um veículo lançador é obtida através do processo de 
"submissões" relativas às trajetórias, aos riscos gerados às zonas prováveis de serem sobrevoadas e 
aos equipamentos de bordo e de solo que contribuem para o controle dos riscos em operações. Estas 
submissões devem ser efetuadas para os casos nominais e para as situações degradadas. 

Em caso excepcional em que as regras específicas não possam ser cumpridas, a possibilidade de 
intervenção sobre o veículo deverá ser aumentada a fim de manter o objetivo global da segurança.

5.2.2 PRINCÍPIOS RELATIVOS AO PROJETO

Os princípios a serem obedecidos em um novo projeto são:

a) o  Operador  da  Segurança  de  Vôo  deve  ser  associado  ao  projeto  desde  a  sua  fase  de 
concepção. Este princípio permite aos projetos terem em conta as exigências da segurança, 
desde o seu início;

b) o  vôo  propulsado  de  um  veículo  lançador  que  não  pode  ser  classificado  como  veículo 
intrinsecamente  seguro,  representa  um risco  cujas  conseqüências  são  consideradas  como 
catastróficas. O critério da falha dupla deve ser aplicado, sendo o mau funcionamento do veículo 
durante o vôo uma dessas falhas. Deverá ser aplicado o critério da falha única às instalações de 
solo e aos equipamentos de bordo;

c) os meios disponíveis ao Operador da Segurança de Vôo devem ser concebidos de maneira a 
permitir-lhe conhecer:

• o status da Zona Não-Protegida;

• os locais ocupados em cada Zona Não-Protegida-Precária e os efetivos presentes no local;

• a localização do veículo lançador em todos os casos;

• o comportamento do veículo lançador desde a decolagem;

• a condição do vôo, potencialmente perigoso ou não;
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• o status do sistema de terminação de vôo;

• a reação do sistema de terminação de vôo quando este é ativado;

• a zona de dano após um acidente em vôo ou a ativação do sistema de terminação de vôo.

d) Os veículos lançadores (à exceção dos veículos intrinsecamente seguros) devem ser munidos 
de um sistema de intervenção de bordo que pode ser ativado a partir do solo por telecomando, 
ou a partir de um sistema automatizado de bordo. Este sistema deve respeitar os seguintes 
critérios:

• coerência global em matéria de alocação de confiabilidade, particularmente entre os dispositivos 
de bordo e de solo;

• níveis de confiabilidade relativos à falha em avanço e à falha em atraso coerentes entre elas (A 
falha em avanço de uma função não deve levar a falha em atraso de outra função e vice-versa), 
e coerentes individualmente com os objetivos da segurança.

e) O sistema de terminação de vôo deve permitir neutralizar o veículo lançador, isto é:

• provocar a quebra do empuxo;

• inibir a ignição de qualquer estágio susceptível de propulsão;

• impedir qualquer autopropulsão;

• assegurar a dispersão dos líquidos propelentes, com ou sem combustão;

• impedir a detonação dos propelentes sólidos ou líquidos tanto em vôo como no impacto no solo;

• impedir a criação de destroços flutuantes no caso de queda em zona marítima.

f) o sistema de terminação de vôo deve possibilitar:

• neutralização controlada: um telecomando de solo provoca a execução da função. No caso de 
não ser possível equipar cada estágio de um sistema de recepção do telecomando, este deve 
ser situado de forma a poder provocar a neutralização de todo o veículo durante todas as fases 
nas quais ele não é seguro;

• neutralização automática instantânea:  um sistema de controle  automático a bordo aciona a 
função  "neutralização”  dos  estágios,  quando  ocorrer  uma separação  não  nominal  ou  uma 
ruptura de estágio. Esta função pode também iniciar um automatismo de bordo, no caso de 
desvio em relação a condições especificadas;

• neutralização  automática atrasada:  um sistema automático a  bordo aciona  a  execução  da 
função com um atraso especificado, para neutralizar um estágio após a separação nominal, sem 
gerar qualquer   risco aos estágios superiores, antes do impacto no solo,  e assegurando a 
dispersão dos propelentes residuais;
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• inibição do equipamento de recepção de telecomando a bordo:  este equipamento deve ser 
inibido quando a missão de segurança não é mais relevante (objetivo da segurança atingido). 

g) o princípio de lógica de funcionamento do sistema de terminação de vôo deve ser  o mais 
simples possível;

h) os  componentes eletrônicos deste sistema devem ter  um mesmo nível  de  qualidade  e  de 
confiabilidade, sendo que estes níveis devem ser coerentes entre si;

i) cada subunidade e o sistema completo com os seus constituintes (cablagens, conexões, etc.) 
devem  ser  qualificados  em  funcionamento  durante  ensaios  ambientais  (térmica,  acústica, 
mecânica, dinâmica, eletromagnética, etc.) e testados para aceitação após integração; 

j) as  especificações  relativas  aos  ensaios  ambientais  para  qualquer  novo  equipamento  e/ou 
qualquer novo veículo devem fazer parte do processo de submissão. 

5.2.3 PRINCÍPIOS RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES

a) todo vôo deve ser condicionado à sua aceitação formal pelo Operador da Segurança de Vôo.  O 
Diretor do centro de lançamento pode, após parecer do Operador da Segurança de Vôo, atribuir 
uma anuência quando o nível de risco demonstrado não estiver conforme com os objetivos 
definidos no parágrafo 3.3.4.

b) em operações, a aplicação das medidas de segurança se traduz em:

• a evacuação da porção da Zona Não-Protegida controlada pelo centro de lançamento;

• a transmissão de um aviso de perigo para os usuários nacionais e internacionais, aéreos e 
marítimos;

• a transmissão de um aviso de perigo às populações;

• o treinamento do pessoal operacional;

• a neutralização do veículo e as suas cargas úteis quando a trajetória apresentar um caráter 
potencialmente perigoso. 

c) o momento escolhido para a neutralização deve ser otimizado em função da trajetória real do 
veículo,  das  zonas  sobrevoadas,  dos  danos  residuais  (impacto,  efeitos  térmicos,  efeitos 
químicos, etc.), do corredor de vôo e dos limites determinados pelo Operador da Segurança de 
Vôo;

d) para controlar  o risco em Zona Não-Protegida-Precária,  o  Operador da Segurança de Vôo 
dispõe de informações relativas à evacuação desta zona e verifica a conformidade do número 
de pessoas efetivas com o número de pessoas aprovadas. A autorização de lançamento deve 
ser  subordinada  a  esta  conformidade.  Para  controlar  o  risco  em  uma Zona  Protegida,  o 
Operador  da  Segurança  de  Vôo  deve  estabelecer  limites que  o  permitem decidir  sobre  a 
eventual neutralização do veículo;
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e) o controle dos riscos requer que o Operador da Segurança de Vôo possa:

• avaliar, a qualquer instante, o caráter perigoso representado pelo veículo em vôo;

• intervir, a qualquer instante, para neutralizar o veículo. 

f) a localização do veículo e o seu impacto potencial devem ser apresentados tendo em conta: 

• a atualização das informações;

• a precisão da restituição dos dados;

• os adiamentos e avanços diversos na cronologia.

g) a qualquer instante do vôo propulsado, o Operador da Segurança de Vôo deve dispor:

• de informações de localização;

• do acesso ao sistema de terminação de vôo,  que lhe permita emitir  as diversas ordens e 
seqüências necessárias;

• de informações de bordo relativas ao funcionamento do lançador  (propulsão, elementos de 
navegação) e ao controle do sistema de terminação de vôo.

h) o último controle do sistema de terminação de vôo deve ser efetuado na configuração de vôo. 
Esse dispositivo deve estar desativado a partir do solo até o último momento possível antes da 
decolagem, de acordo com o procedimento de lançamento.

 5.3 SUBMISSÕES

Qualquer lançamento a partir  do centro de lançamento é subordinado a uma aprovação formal  do 
Operador da Segurança do centro de lançamento. Essa aprovação pode ser emitida apenas após um 
procedimento de submissão que se refere a dois diferentes aspectos: equipamentos e trajetórias.

5.3.1 EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que contribuem para a segurança durante a fase de vôo, do lançamento até ao final 
da propulsão do veículo lançador ou durante o retorno, são tratados como a seguir:

• os equipamentos a bordo do veículo lançador: em conformidade com o “Regulamento Técnico 
de Segurança para Veículo Lançador”;

• os equipamentos de solo: em conformidade com o  "Regulamento Técnico de Segurança para 
Complexo de Lançamento";

• as Cargas Úteis: em conformidade com o "Regulamento Técnico de Segurança para Carga Útil”. 
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5.3.2 AS TRAJETÓRIAS

As trajetórias sujeitas a um processo específico de submissão são descritas no "Regulamento Técnico 
de Segurança para Veículo Lançador”.

6 SEGURANÇA DE ATIVIDADES FORA DO CENTRO DE LANÇAMENTO 

Para o transporte de certos equipamentos sujeitos à regulamentação é requerido um procedimento 
particular. A lista destes equipamentos e os procedimentos a serem aplicados são estabelecidos pelos 
diversos Regulamentos listados no Apêndice 1. 

Um pedido de autorização de transporte deve, em alguns casos, ser apresentado à Coordenadoria da 
Segurança do centro de lançamento. Os princípios gerais relativos a estes transportes são os seguintes:

• o transporte de equipamentos sujeitos a regulamentações e destinados ao centro de lançamento 
é efetuado sob a responsabilidade do remetente e do transportador enquanto eles estiverem 
fora do recinto do centro de lançamento, em conformidade com a regulamentação em vigor;

• quando estes equipamentos adentrarem o centro de lançamento, eles deverão ser geridos em 
conformidade  às  disposições  enunciadas  no  “Regulamento  Técnico  de  Segurança  para 
Intersítios”.
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APÊNDICE 1 - DOCUMENTOS APLICÁVEIS E DE REFERÊNCIA

Aplicam-se aos Regulamentos Técnicos de Segurança, onde couber e sem exclusão de outros, os 
seguintes documentos em suas versões correntes:

I. Lei n.º 8.854, de 10 de fevereiro de 1994, que institui a AEB;

II. Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que versa sobre crimes ambientais;

III. Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que versa sobre a consolidação das leis do 
trabalho;

IV. Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, que versa sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus mecanismos de formulação e aplicação;

V. Lei  n.º  7.661,  de  16  de  maio  de  1998,  que  versa  sobre  o  Plano  Nacional  de 
Gerenciamento Costeiro;

VI. Lei n.º 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que versa sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente;

VII. Lei n.º 8.544 de 17 de outubro de 1978, que versa sobre a prevenção e controle da 
poluição do meio ambiente;

VIII. Decreto n.º 1.332, de 8 de dezembro de 1994, que estabelece a Política Nacional de 
Desenvolvimento das Atividades Espaciais — PNDAE;

IX. Decreto  n.º  1.953,  de  10  de  julho  de  1996,  que  institui  o  Sistema  Nacional  de 
Desenvolvimento das Atividades Espaciais — SINDAE;

X. Decreto n.º 3179, de 21 de setembro de 1999, que dispõe sobre a especificação das 
sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;

XI. Decreto n.º 2.998, de 23 de março de 1999,que dá nova redação ao Regulamento para a 
Fiscalização de Produtos Controlados (R-105);

XII. Portaria  n.º  3.214,  de  8  de junho  de  1978,  referente  à  regulamentação  na área  de 
segurança e saúde no trabalho.

XIII. Portaria n.º 172, de 29 de julho de 1991, do INMETRO, referente a equipamento para 
transporte rodoviário de produtos perigosos;

XIV. Portaria n.º 221, de 30 de setembro de 1991, do INMETRO, referente à inspeção de 
equipamentos destinados a transporte rodoviário de produtos perigosos;

XV. Portaria  n.º  275  e  276,  de  16  de  dezembro  de  1993,  do  INMETRO, referente  ao 
regulamento  técnico  da  qualidade  e  da  inspeção  e  construção  de  equipamentos 
destinados a transporte rodoviário de produtos perigosos a granel  e com resina éster 
vinílica;
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XVI. Portaria n.º 27, de 20 de junho de 2001, da AEB, referente à Licença para Atividades 
Espaciais de Lançamento;

XVII. Portaria  n.º  5,  de  21  de  fevereiro  de  2002,  da  AEB,  referente  à  Autorização  para 
Lançamento Espacial;

XVIII. Portaria  n.º  14,  parte  420,  de  03  de  novembro  de  2000,  da  “Federal  Aviation 
Administration” — FAA, referente ao Regulamento Federal Norte-Americano para licença 
de atividades espaciais de lançamentos comerciais;

XIX. Norma NBR 14881 – Sistemas espaciais – Equipamentos de apoio no solo para uso em 
lançamento, aterrissagem ou locais de resgate – Requisitos gerais;

XX. Norma NBR ISO 14620-1 – Sistemas espaciais – Requisitos de segurança – Parte 1 – 
Segurança do sistema;

XXI. Norma NBR ISO 14620-2 – Sistemas espaciais – Requisitos de segurança – Parte 2 - 
Operações de centro de lançamento;

XXII. Norma NBR ISO 14620-3 – Sistemas Espaciais – Requisitos de Segurança – Parte 3 - 
Sistemas de segurança de vôo;

XXIII. Norma NBR 15100 – Sistemas da qualidade – Aeroespacial – Modelo para garantia da 
qualidade em projeto, desenvolvimento, produção, instalação e serviços associados;

XXIV. Norma MIL-STD 1522 – Standard General Requirements for Safe Design & Operation of 
Pressurized Missile & Space Systems;

XXV. Norma MIL STD 882D – “Standard Practise for System Safety”;

XXVI. Manual  CEA-MN-001-02-00  –  Manual  de  Segurança  do  centro  de  lançamento  de 
Alcântara;

XXVII. As  normas  da  Comissão  Nacional  de  Energia  Nuclear  para  instalações  nucleares, 
proteção física, radioproteção, transporte e instalações radiativas.
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APÊNDICE 2 - TERMOS E DEFINIÇÕES

No que se refere aos Regulamentos Técnicos de Segurança, entender-se-á como:

acidente

Imprevisto que cause dano.

acidente catastrófico

Acidente que ocasione a perda de vida humana, a invalidez, a necessidade de tratamento médico ou 
doença ocupacional permanente, a perda do complexo de lançamento ou do sistema de lançamento, a 
perda irreversível em propriedade do Estado, de pessoa física ou jurídica, ou dano ambiental severo e 
irreversível.

acidente crítico

Acidente  que  ocasione  a  invalidez,  a  necessidade  de  tratamento  médico  ou  doença  ocupacional 
temporária,  ou  dano  maior  reversível  ao  complexo  de  lançamento,  ao  sistema de  lançamento,  à 
propriedade do Estado, de pessoa física ou jurídica, ou ao meio ambiente.

acidente desprezível

Acidente  que  ocasione  ferimentos  ou  doença  ocupacional  leve  ou  danos  leves  ao  complexo  de 
lançamento, ao sistema de lançamento, à propriedade do Estado, de pessoa física ou jurídica, ou ao 
meio ambiente.

acidente marginal

Acidente que ocasione ferimentos ou doença ocupacional de menor monta, ou dano de menor monta ao 
complexo de lançamento, ao sistema de lançamento, à propriedade do Estado, de pessoa física ou 
jurídica, ou ao meio ambiente.

agressão

Significado aparente é equivalente a “perigo”.

alocação

Nível  probabilístico  designado  à  ocorrência  de  um  evento  especificado  ou  indesejado,  durante  a 
elaboração dos objetivos da segurança.

A soma das alocações de todos os objetivos da segurança de um projeto deve ser  menor que os 
objetivos gerais estipulados para o projeto.

ambiente normal

Todas as restrições externas independentes da operação do sistema, porém impostas ao sistema.
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análise de impacto

Análise  que torna possível avaliar  as conseqüências da construção de uma estrutura no ambiente 
natural,  apresentando  as  medidas tomadas pela  empresa  em operação  para compensar  quaisquer 
conseqüências prejudiciais ao ambiente.

análise de perigo

Análise  que  mostra  os  principais  perigos  internos  ou  externos  que  podem ser  apresentados pela 
instalação,  indicando  os  riscos  associados,  justificando  as  medidas  específicas  para  minimizar  a 
probabilidade de ocorrência e efeitos, e especificando os recursos de apoio no caso de acidente.

análise de risco

Análise requerida pela legislação sobre as instalações pirotécnicas.

Esta análise tem por objetivo detectar todas as possibilidades de acidente e estabelecer, em cada caso, 
a natureza e a severidade dos riscos sofridos pelos trabalhadores do estabelecimento.

O estudo determina as medidas a serem tomadas para impedir acidentes e limitar suas conseqüências.

análise de segurança

Análise de risco bem detalhada suplementada por um exame crítico realizado por uma organização 
externa independente da empresa de operação.

anuência (waiver)

Consentimento  formal  da  autoridade  responsável,  em  uma  situação  específica,  excepcional  e 
temporária, relativo à aceitação de um item perigoso que não atenda plenamente a algum requisito de 
segurança aplicável.

áreas de desocupação de risco

Áreas de desocupação de segurança para o processamento de solo, que estiverem definidas nos planos 
de segurança de operações relativos a cada instalação operacional.

área de impacto

Área em torno de um ponto de impacto considerado, cuja extensão e configuração são baseadas na 
dispersão nominal do veículo lançador e/ou da carga útil.

área de lançamento 

Todas as instalações localizadas e requeridas para a operação e controle de um lançador para os 
propósitos de lançamento.

área de risco de lançamento
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Área de desocupação de segurança durante as operações de lançamento.

área de risco de explosão

A área  de  risco  evacuada;  deve  ser  desocupada  antes  do  estabelecimento  de  risco  principal  de 
explosão, tais como carregamento de propelente/oxidante e pressurização de veículos; a área sujeita ao 
retombamento de fragmentos e sobre-pressão direta resultante da explosão de foguete/carga útil.

área perigosa

Área  geográfica  associada  a  um  acidente,  potencial  ou  ocorrido,  cujas  conseqüências  sejam 
catastróficas ou críticas no interior dessa área.

atmosfera confinada

Atmosfera na qual  a renovação do ar pode ser  inadequada para, eventualmente, permitir que uma 
pessoa permaneça ali com segurança.

atmosfera explosiva

Uma atmosfera explosiva é resultante da mistura do ar com produtos inflamáveis em um estado como o 
gás, aerossol ou poeira, em uma concentração tal que uma temperatura excessiva, fagulhas ou outra 
fonte de ignição seja capaz de provocar a explosão.

Em um local onde houver o perigo de explosão, três áreas podem ser definidas de acordo com o perigo 
do surgimento de uma atmosfera explosiva e de acordo com sua natureza:

• área de perigo No. 0: área onde uma atmosfera explosiva está presente permanentemente ou 
durante longos períodos;

• área  de  perigo  No.  1:  área  onde  uma atmosfera  explosiva  possa  ser  criada  durante  uma 
operação normal;

• área de perigo No. 2: área onde uma atmosfera explosiva não possa ser criada durante uma 
operação normal, e onde tal criação, se ocorrer, somente possa existir por um curto período.

A extensão dessas áreas perigosas deve ser  descrita em um documento aprovado  pelo  chefe do 
estabelecimento.

Para definir a extensão dessas áreas, exceto no caso de um estudo particular devem ser aplicadas:

• as  regras  para  as  instalações  e  para  a  operação  do  depósito  de  armazenamento  de 
hidrocarbonetos líquidos de primeira e segunda classe (ver Apêndice 1) para todos os produtos 
hidratados (hidrazina, metil-hidrazina, amônia, UH25, etc.).

autoridade responsável
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Entidade  governamental  brasileira  legalmente  responsável  no  território  brasileiro  por  ações de  um 
determinado segmento. No caso das atividades espaciais, a AEB.

autorização

Ato  administrativo  de  competência  da  AEB  para  execução  de  uma  determinada  operação  de 
lançamento, a partir do território brasileiro.

barreira de segurança

Função, produto, equipamento,  software ou intervenção humana que se opõe ao surgimento de um 
evento prejudicial à segurança.

Isto pode ser:

• uma propriedade física;

• uma característica intrínseca do projeto;

• um dispositivo tecnológico;

• excepcionalmente, uma medida de procedimento estatutária.

A eficácia de uma barreira é avaliada por sua confiabilidade.

campanha de lançamento

Conjunto de operações de lançamento, que engloba as fases de pré-lançamento e de lançamento.

carga útil

Sistema espacial transportado por veículo lançador, com todas as peças e componentes que o integram, 
destinado a executar no espaço funções específicas.

centro de lançamento

Complexo operacional, industrial e técnico, destinado à preparação e lançamento de veículos espaciais 
que agrupa os recursos requeridos para:

• As missões designadas ao centro de lançamento:

−coordenação geral das operações e trabalhos;

−segurança de superfície e de vôo e controle ambiental;

−segurança/proteção;
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−operação e manutenção dos recursos logísticos e técnicos apropriados (localização, telemetria, 
controle  remoto,  telecomunicação,  meteorologia,  ótica,  instalações  operacionais  e  controladas, 
energia, etc.);

−relações públicas e externas.

• Operação de rotina do centro de lançamento e das instalações industriais que o estabelecimento 
torna disponível aos usuários.

complexo de lançamento

Conjunto constituído pela infra-estrutura, instalações e equipamentos, terrestres, marítimos ou aéreos, 
destinado à execução de operações de lançamento por um operador específico.

componente potencialmente perigoso

Uma parte  constituinte  de um sistema (função,  ação,  processo,  hardware,  software,  procedimento, 
operação,  operador,  etc.), ou um fragmento de um sistema, que possa gerar energia ou efluentes, 
quaisquer que sejam, sujeitos a causar danos em caso de falha.

contratante externo

Empresa juridicamente independente da empresa contratante, a qual é conduzida para ter seu pessoal 
trabalhando em um local da empresa contratante, seletivamente ou permanentemente, uma relação 
contratual  entre  estas  entidades deve  ou  não  existir.  Este conceito  deve  ser  aplicado  a  qualquer 
empresa terceirizada ou subcontratada.

dano

Perda da vida, ferimentos ou outros prejuízos à saúde de pessoas, perdas em propriedades do Estado, 
de pessoas físicas ou jurídicas, bem como prejuízos causados ao meio ambiente.

desabilitação

Interrupção da continuidade do dano potencial de um evento especificado ou indesejado em um sistema 
potencialmente perigoso. O seu cancelamento, sob a permissão do Operador da Segurança, é chamado 
de “Função de Segurança”.

dessensibilizar

Reduzir a sensibilidade de um dispositivo ou substância pirotécnica a um dado tipo de agressão.

empresa contratante

Estabelecimento de recebimento onde algumas operações são realizadas pelos trabalhadores de um 
contratante externo, quando esse pessoal não estiver totalmente sob o controle da empresa contratante, 
uma relação contratual entre estas entidades deve ou não existir. Pode ser o proprietário, o locatário, o 
operador ou o gerente do local.
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empresa operadora

Entidade pessoal ou legal que garante a realização e o uso de uma instalação técnica, industrial ou 
operacional, fixa ou móvel.

empresa localizada no centro de lançamento

Qualquer empresa, que opere um estabelecimento localizado no centro de lançamento.

envelope de segurança

Área designada para lançamento e vôo pré-orbital, que se encontra livre de pessoas não envolvidas ou 
onde o risco de fatalidade ou dano à propriedade e à população esteja abaixo de uma probabilidade 
limite previamente definida.

estrutura geral de apoio

Instalações  e  equipamentos  de  um  centro  de  lançamento,  destinados  a  prestar  apoio  técnico  e 
administrativo aos complexos de lançamento.

evacuação

Operação que consiste em afastar o pessoal de solo que trabalha na zona de lançamento para longe 
dos perigos apresentados pelo veículo lançador.

É feita uma distinção entre  a  evacuação normal  e  a  evacuação urgente.  Na evacuação normal,  o 
pessoal exposto pode ser afastado das áreas perigosas ao redor do veículo. 

A evacuação urgente é de natureza emergencial. Ela permite que o pessoal exposto alcance um lugar 
seguro dentro de um tempo compatível com o aviso dado pelo alarme.

falha

Funcionamento não previsto de um item, interrupção de seu funcionamento ou seu não funcionamento.

falha de retardo

Não realização de uma função desejada.

falha de desvio:

Realização de uma função não desejada.

fase de lançamento

Segmento da operação de lançamento que se inicia quando o veículo lançador perde o contato físico 
com o complexo de lançamento, e termina quando o veículo lançador libera totalmente a carga útil em 
órbita terrestre ou trajetória interplanetária, quando entra novamente em contato físico com a superfície 
terrestre, ou quando é considerado vôo terminado.
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fase de pré-lançamento 

Segmento da operação de lançamento que se inicia com a execução de operações de treinamento, 
preparação, testes e integração do veículo lançador e de sua carga útil no complexo de lançamento, e 
termina com o início da fase de lançamento.

fase orbital

Inicia-se imediatamente após a separação física do objeto espacial a bordo do último estágio do veículo 
lançador, em uma órbita verdadeira ao redor da Terra, e termina com a reentrada na atmosfera da Terra, 
podendo ser natural ou voluntariamente provocada.

fase de retorno

Inicia-se com a reentrada do objeto espacial na atmosfera da Terra e termina quando parada na Terra.

fator de segurança

Relação entre o limite permitido para um parâmetro que caracteriza um sistema ou um componente, e 
seu máximo valor previsto durante sua operação normal.

No caso de qualquer componente de um sistema de fluido pressurizado, é a razão entre a pressão de 
explosão e a pressão de operação em funcionamento regular (pressões relativas). No caso de tanques 
de bordo, quando o ensaio de qualificação não for realizado até a explosão, este fator pode ser definido 
como a razão entre a pressão máxima ensaiada durante o ensaio de qualificação e sua pressão de 
operação durante seu funcionamento normal (pressões relativas).

função de segurança

Ação do responsável  pela  segurança,  permitindo ao operador executar o comando de um sistema 
potencialmente perigoso.

imprevisto

Evento ou série de eventos não planejados que interferem em uma operação.

independência (de sistemas ou componentes)

Dois sistemas ou dois componentes são considerados independentes se eles não possuírem modo de 
defeito comum e se eles não gerarem nenhuma interação mútua.

inibidor

Item que tem a finalidade de impedir a ocorrência de perigo, provendo a interrupção física entre uma 
fonte de energia e um atuador de função.

injeção (em órbita)
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Passagem de um veículo de lançamento da trajetória de lançamento para a primeira órbita; o momento 
de injeção corresponde ao fim do empuxo aplicado pelo(s) motor (es) do último estágio do lançador.

intersítios

Área geográfica incluindo:

• a área compreendida entre os limites externos do centro de lançamento e limites internos de 
cada sítio;

• as instalações nesta área;

• o ambiente atmosférico e o subsolo da propriedade do centro de lançamento;

• relação funcional existente ou que possa existir entre os operadores de um sítio e aqueles da 
área de intersítio geográfico, ou entre aqueles de diferentes sítios.



52

Estes conceitos são ilustrados pelo seguinte diagrama:

Conceito Geográfico

Limites físicos das instalações do Centro

Conceito Funcional

OPERADOR 1

OPERADOR 1

OPERADOR 2

OPERADOR 3

OPERADOR 1

OPERADOR 2

OPERADOR 1

OPERADOR 3

Intersítios
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instrução normativa

Documento emitido pela AEB, complementando ou detalhando critérios estabelecidos em regulamento.

instruções de segurança e saúde

Instruções que mostram a conformidade das instalações planejadas com as provisões regulamentares e 
legais relacionadas à segurança e saúde do pessoal.

item

Tudo o que possa ser individualmente descrito e considerado como uma atividade, uma operação, um 
processo, um procedimento, um produto (bem ou serviço), um sistema, subsistema ou componente, uma 
organização ou pessoa, ou qualquer combinação desses.

item perigoso

Item que possa ocasionar uma situação perigosa.

legislação

Conjunto de atos jurídicos brasileiros, incluindo a Constituição, leis, decretos, códigos, regulamentos, 
portarias, resoluções e instruções normativas.

licença

Ato  administrativo  de  competência  da  AEB,  outorgado  à  pessoa  jurídica,  singular,  associada  ou 
consorciada, habilitando-a à execução de atividades espaciais de lançamento no território brasileiro.

limite dos efeitos significativos (SES)

Máxima concentração de substância tóxica na atmosfera que não crie no corpo humano nenhum efeito 
irreversível para sua saúde, após ser exposto durante 30 minutos.

linhas limites de impacto

Uma área  de risco de lançamento na qual  as  restrições de trajetória  são  utilizadas para conter  a 
evolução de um veículo lançador errante, bem como das partes separadas dos destroços, que venham a 
resultar de sua destruição.

manual de segurança

Documento específico de cada centro de lançamento, que estabelece parâmetros, exigências e métodos 
para atender às diretrizes do Regulamento de Segurança.

neutralização
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Intervenção nos componentes de um veículo espacial em vôo, tendendo a minimizar as conseqüências 
no solo e na atmosfera de uma falha do veículo.

nível de risco

Estimativa  probabilística  que  caracteriza  o  sistema  inseguro  com  relação  ao  evento  indesejado, 
expresso pela probabilidade de ocorrência desse evento.

nível de segurança

Estimativa probabilística que caracteriza a segurança do sistema; é o remanescente de um dos níveis de 
risco globais do sistema com relação a todos os eventos indesejáveis registrados.

nominal

Correspondente às especificações ou aos níveis de desempenho fornecidos pela autoridade do projeto.

objetivo da segurança

Expressão quantitativa e qualitativa do nível de risco aceitável, incluindo:

• a  descrição  das  conseqüências  de  um  evento  específico  ou  indesejável  (gravidade  ou 
severidade do risco);

• as  regras qualitativas de  prevenção,  permitindo evitar  a  aparência  ou  o  surgimento  desse 
evento;

• a probabilidade de ocorrência desse evento, avaliado o valor máximo aceitável.

operação

Atividade técnica, industrial ou operacional, ou qualquer combinação dessas atividades, executada por 
um ou mais operadores com a finalidade de realizar um objetivo específico.

operação de lançamento

Operação para colocar ou tentar colocar um veículo lançador e carga útil, se houver, em uma trajetória 
suborbital, na órbita da Terra, ou, eventualmente, no espaço externo.

operação de segurança

Atividade preventiva com a finalidade de evitar a ocorrência de acidentes.

operação potencialmente perigosa
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Operação  que  envolve  um  (ou  vários)  produto(s)  perigoso(s),  ou  um  (ou  vários)  sistema(s) 
potencialmente perigoso(s), ou executada em uma área perigosa.

As  operações  potencialmente  perigosas  são  classificadas  em  duas  categorias,  de  acordo  com a 
alteração do estado do sistema durante aquelas operações:

• operação dinâmica potencialmente perigosa: operação potencialmente perigosa, durante a qual 
pelo menos um componente potencialmente perigoso do sistema sofre uma alteração de estado 
(mecânico, elétrico, pneumático, químico, etc.), voluntariamente ou não;

• operação estática potencialmente perigosa: operação potencialmente perigosa durante a qual 
nenhum dos componentes potencialmente perigosos do sistema sofre uma alteração de status.

operacional com falha (FO)

Condição de um sistema que mantém a capacidade de executar a missão, mesmo após uma falha.

operador

Pessoa física ou jurídica, singular, associada ou consorciada, nacional,  estrangeira ou multinacional, 
legalmente capacitada para executar qualquer segmento de uma operação.

operador Associado

Operador de sítio de lançamento, de complexo de lançamento, de veículo lançador ou de carga útil.

operador de carga útil

Operador  responsável  pelas  operações  relacionadas  à  carga  útil,  inclusive  pelas  operações  da 
segurança associadas.

operador do centro de lançamento

Operador responsável pela supervisão das operações realizadas no centro de lançamento, inclusive das 
operações de segurança.

operador da segurança do centro

Operador  responsável  pela  supervisão  das  operações  de  segurança  durante  as  operações  de 
lançamento, compreendendo a segurança de superfície, a segurança de vôo e situações de emergência.

operador da segurança de superfície

Operador responsável pelas atividades que garantam a segurança de superfície durante a campanha de 
lançamento.

operador da segurança de vôo

Operador responsável pelas atividades que garantam a segurança durante a fase de lançamento.
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operador de veículo lançador

Operador responsável pelas operações relacionadas ao veículo lançador, inclusive pelas operações da 
segurança associadas.

país do operador

• quando pessoa física: país de nacionalidade do operador;

• quando pessoa jurídica: país de registro.

paradas de segurança

Capacidade de parar a cronologia de lançamento, procedimentos de voz de emergência ou sistema de 
indicação de luz de cada sistema de lançamento, utilizado para evitar o lançamento na eventualidade de 
uma perda de sistemas críticos da segurança do sítio de lançamento, ou de violações de critérios 
mandatórios de lançamento que comprometam a segurança da operação de lançamento.

perigo

Condição ou estado potencial de um item que possa resultar em acidente, podendo ser associado ao 
projeto, fabricação ou operação do item, ou ao meio ambiente.

perigoso

Propriedade de um item de constituir-se em uma fonte potencial para produzir acidentes.

pessoa física

Ente dotado de personalidade, racionalidade, autônomo e moralmente responsável, sendo o indivíduo 
ao qual a lei atribui capacidade para direitos e deveres.

pessoal essencial à missão

Aquelas pessoas necessárias para completar com segurança uma operação de risco ou de lançamento 
e  cuja  ausência  poderia  pôr  em  risco  a  finalização  da  operação.  Inclui  pessoas  necessárias  ao 
desempenho das ações emergenciais de acordo com as diretrizes autorizadas, pessoas autorizadas 
especificamente pelo Operador da Segurança para desempenhar atividades previstas e pessoas em 
treinamento.

pessoal não essencial

Aquelas pessoas consideradas não essenciais à missão ou não essenciais ao sítio de lançamento; 
incluem público em geral, visitantes, a imprensa e qualquer pessoa que possa ser excluída das áreas de 
desocupação de segurança, sem afetar as operações de lançamento ou aquelas que ocorrem em 
paralelo.

pirotécnicos de “alta energia”
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Sistema  pirotécnico  que  requer,  para  ignição,  uma  corrente  elétrica,  que  possui  as  seguintes 
características:

• Energia de ignição: 100 mJ

• Voltagem de ignição:                      1500 a 2000 V

• Amperagem da corrente: 1000 A

pirotécnicos de “média energia”

Sistema  pirotécnico  que  requer,  para  a  ignição,  uma  corrente  elétrica,  que  possui  as  seguintes 
características:

• Energia de ignição: 10 mJ

• Voltagem de ignição:                         28 a 50 V

• Amperagem da corrente: 5 A

plano de segurança

Documento que estabelece os procedimentos de operações de segurança para uma campanha de 
lançamento específica, compreendendo a segurança de superfície, a segurança de vôo e situações de 
emergência.

plano de segurança de superfície

Documento que estabelece os procedimentos de segurança de superfície a serem adotados para o 
controle de riscos durante a campanha de lançamento.

plano de segurança de vôo

Documento que estabelece os procedimentos de segurança de vôo a serem adotados para o controle de 
riscos, relacionados ao veículo lançador, durante a fase de lançamento.

plano de vôo

Documento  descritivo  do  vôo  do  veículo  lançador,  que  inclui  todas  as  informações  referentes  às 
questões de segurança.

probabilidade limite

Medida  quantitativa que  representa  a  probabilidade  de  ocorrência  associada  com os  eventos não 
planejados ou os níveis de danos causados pelas atividades relacionadas ao lançamento.

procedimentos específicos da segurança
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Documentos que estabelecem procedimentos específicos para a realização de uma operação perigosa. 
São aplicados em conformidade com o plano de segurança e aprovados pelo Operador da Segurança 
correspondente.

procedimento de evacuação

Ação de procura e evacuação realizada pelos sistemas de  supervisão nas zonas em terra, ar ou mar, 
destinadas a garantir que pessoas não autorizadas não permaneçam naquelas zonas quando essas se 
tornarem potencialmente perigosas.

produto perigoso

Produto  sujeito  a  criar  dano  através  de  suas  propriedades  intrínsecas (mecânica,  física,  química, 
biológica, nuclear, térmica, etc.), ou através de uma reação com o meio circundante.

protótipo de teste

Artigo de ensaio para a verificação do desempenho de um sistema ou item através de meios manuais ou 
automáticos, visando identificar as diferenças entre os resultados reais, previstos e especificados.

rastreio ou rastreamento

Determinação remota das variáveis características dos movimentos relativos de um objeto espacial em 
movimento.

regulamento da segurança

Documento emitido pela AEB que estabelece as diretrizes de segurança, as quais devem ser seguidas 
na execução de campanha de lançamento, a partir do território brasileiro.

relatório da segurança

Documento  elaborado  pelo  responsável  de  cada  operação  perigosa,  relatando  sua  realização  e 
salientando, quando devido, imprevistos que reduzam a margem de segurança e acidentes ocorridos, 
bem como sugestões para aprimorar os procedimentos.

risco

Medida,  quantitativa ou qualitativa, da gravidade de um dano potencial  e  da probabilidade de sua 
ocorrência.

risco à segurança

Risco especificamente aplicado às condições de segurança relacionadas às pessoas, às propriedades 
públicas e privadas e ao meio ambiente.

risco aceitável

Máximo risco à segurança que é aceito pela autoridade responsável para uma operação específica.
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risco inaceitável

Risco à segurança superior ao risco aceitável.

risco residual

Risco à segurança remanescente após a redução de riscos.

risco técnico

Risco proveniente de uma causa tecnológica, de fabricação, operacional ou natural. Expressão usada 
para diferenciar o risco técnico de qualquer outro risco (risco financeiro, risco de segurança/proteção 
para instalações, etc.).

segurança

Todos os meios com o objetivo de eliminar as causas danosas às pessoas, propriedade e ambiente ou 
restringir seus efeitos (Dicionário Astronáutico).

Todos os meios com o objetivo de controlar os riscos técnicos provenientes dos programas, projetos ou 
atividades que contribua para o vôo de um objeto espacial.

seguro com falha (FS)

Condição de um sistema que se mantém seguro após uma falha. A condição de permanecer seguro 
após duas falhas em separado é denominada de FS/FS.

segurança de superfície

Segurança relacionada  ao  controle  de  riscos na  execução de  operações de  lançamento,  inclusive 
durante a fase de lançamento, compreendendo vigilância e interdições no centro de lançamento, em 
espaços marítimos e aéreos, visando à proteção de pessoas, de propriedades públicas e privadas e do 
meio ambiente, incluindo operações emergenciais de resgate e controle de danos.

segurança de vôo

Segurança relacionada ao controle de riscos durante a fase de lançamento, visando à proteção de 
pessoas,  de  propriedades  públicas  e  privadas,  incluindo  aeronaves  e  embarcações,  bem como  à 
proteção do meio ambiente.

sistema de lançamento

Sistema espacial composto pelo complexo de lançamento, veículo lançador, carga útil, equipamentos de 
apoio no solo, equipamentos de bordo, sistemas de controle, navegação e trajetórias, procedimentos, 
pessoal empregado na operação de lançamento e qualquer outro item a ela associado.

sistema espacial

Engenhos  destinados  a  operar  no  espaço  equipamentos  que  permitam acesso  a  informações  ou 
provimento de serviços, ou a viabilizar essa operação.
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sistema de rastreio ou de rastreamento da trajetória

Combinação de hardware e software baseados no solo, no espaço, e/ou no sistema em vôo, projetados, 
instalados e/ou operados especificamente para rastrear um veículo espacial.

sistema de segurança de vôo

Combinação de hardware e software baseados no solo, no espaço, e/ou no sistema em vôo, projetados, 
instalados  e  operados  especificamente  para  prover  segurança  de  vôo.  Essa  combinação  de 
equipamentos, recursos, procedimentos e pessoal requerido para monitorar as operações, fornece a 
proteção ao pessoal e à propriedade, tanto estrangeira como doméstica, de qualquer dano que possa 
ser causado por um vôo não nominal.  O sistema de segurança de vôo pode incluir os sistemas de 
terminação de vôo, os sistemas de transmissão de dados de telemetria e os sistemas de rastreio de 
trajetória. 

sistema de terminação de vôo

Explosivo ou outros equipamentos de desativação ou de terminação de empuxo, instalados em um 
veículo lançador, e quaisquer outros equipamentos associados de solo, para a terminação do vôo de um 
estágio ou de um veículo em mau funcionamento.

sistema de transmissão de dados de telemetria

Combinação  de  hardware e  software baseados  no  espaço  e/ou  no  sistema  em  vôo,  projetados, 
instalados e operados para comunicar com o solo e fornecer dados da condição e de desempenho do 
veículo e do sistema de vôo para os operadores da segurança de vôo.

sistema potencialmente perigoso

Sistema que atenda pelo menos um dos seguintes dois critérios:

• contém um ou vários produtos potencialmente perigosos;

• consiste de um ou vários componentes potencialmente perigosos.

sítio

Área de superfície definida nas propriedades de uma empresa contratante e as instalações internas, 
com o objetivo de serem operadas pela empresa contratante ou por um contratante externo.

sítio de lançamento

Área de um centro de lançamento destinada à instalação de complexo de lançamento.

situação crítica

Condição ou estado de um item na iminência de provocar reação em cadeia, com potencial de resultar 
em acidente.

situação de emergência
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Condição ou estado de um item na iminência ou ocorrência de um acidente.

situação perigosa

Condição ou estado potencial de um item e seu ambiente que possa resultar em um acidente.

situação segura

Condição ou estado de um item e seu ambiente de não provocar qualquer acidente.

usuário

Pessoa ou entidade legal, realizando suas atividades nas propriedades de um estabelecimento do centro 
de lançamento.

valor limite de exposição

Máxima concentração de uma substância tóxica na atmosfera de um local de trabalho aceita para um 
trabalhador, para uma duração máxima de exposição de 15 minutos, sem qualquer risco para sua saúde.

veículo espacial

Sistema  espacial,  tripulado  ou  não,  construído  com  a  finalidade  de  operar  no  espaço  exterior, 
compreendendo o veículo lançador, foguete, carga útil, nave espacial e estação espacial.

veículo lançador

Veículo espacial construído com a finalidade de colocar a carga útil no espaço externo ou em trajetória 
suborbital.

veículo lançador errante

Veículo que viola os critérios de segurança de vôo estabelecidos e/ou opera de maneira inconsistente 
com o desempenho de vôo pretendido. O vôo continuado de um veículo lançador errante pode produzir 
grandes desvios  da trajetória  planejada, com a possibilidade de aumentar  o  risco  público a  níveis 
inaceitáveis.

vôo terminado

Vôo abortado por decisão do Operador da Segurança de Vôo, ou por dispositivo embarcado, devido à 
ocorrência de imprevisto que apresentar risco inaceitável.

APÊNDICE 3 - ABREVIATURAS

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

AEB Agência Espacial Brasileira

EAS Equipamento de Apoio de Solo 
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FO Operacional de Falha

FS Seguro de Falha

GPS Sistema de Posicionamento Global

ISO International Organisation for Standardization

POE Plano de Operação de Emergência

PPI Plano Particular de Intervenção

PUF Ponto Único de Falha

SES Limite dos efeitos significativos

S&A Seguro ou Armado

SRT Sistema de Rastreamento de Trajetória

STDT Sistema de Transmissão de Dados de Telemetria

STV Sistema de Terminação de Vôo

ZNP Zona Não-Protegida

ZNPP Zona Não-Protegida-Precária

ZP Zona Protegida
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APÊNDICE  4  -  METODOLOGIA  PARA  CLASSIFICAÇÃO  DE  UM  VEÍCULO  COMO 
INTRINSECAMENTE SEGURO

A análise teórica de risco, ponto de partida de uma eventual classificação de um veículo lançador como 
"veículo intrinsecamente seguro" é baseado na metodologia de dependabilidade que deve levar em 
consideração:

• as árvores de falhas;

• as possíveis falhas e os seus efeitos;

• as dispersões realistas ao redor do ponto de operação;

• etc.

As falhas a serem selecionadas são as que são capazes de conduzir a um risco catastrófico. 

Uma vez que os subsídios da confiabilidade são estabelecidos para estas falhas, o cálculo do risco 
relativo aos países sobrevoados é efetuado de acordo com um método reconhecido pela AEB. 

Se este risco é compatível com o objetivo da segurança, o veículo pode ser classificado como "veículo 
intrinsecamente seguro". O pedido deve ser dirigido ao Operador da Segurança do Centro que formula 
os requisitos complementares de acordo com o tipo do veículo. 

Neste caso, nenhum dispositivo de intervenção a bordo é exigido por parte do Operador da Segurança 
de Vôo.


