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Navio  aeródromo



Navio  aeródromo

“An aircraft carrier’s flight deck is“An aircraft carrier’s flight deck is
a million accidents waiting to happen.”a million accidents waiting to happen.”

George C. WilsonGeorge C. Wilson



Classe Classe NimitzNimitz -- 1010••Comprimento: 333mComprimento: 333m
••Largura: 76,8mLargura: 76,8m
Alt 24 dAlt 24 d••Altura: 24 andaresAltura: 24 andares

••Velocidade: 56+ km/hVelocidade: 56+ km/h

••Tripulação: 6000Tripulação: 6000
••90 aeronaves 90 aeronaves –– 24/7 QT24/7 QT
02 reatores nucleares02 reatores nucleares••02 reatores nucleares02 reatores nucleares

••Base área + ATCBase área + ATC



NavioNavio--Aeródromo São Paulo (AAeródromo São Paulo (A--12)12)

•Comprimento: 266m
•Largura: 46m
•Altura: 17m•Altura: 17m
•Catapultas: 02. 52m
•Vel Max: 32kts

••Tripulação: 1030 + (670)Tripulação: 1030 + (670)
••Capacidade: Até 37 aeronavesCapacidade: Até 37 aeronaves
••06 Caldeiras a vapor06 Caldeiras a vaporpp
••Base aérea + ATCBase aérea + ATC



Navio  aeródromo



Principais características das operações aéreas em Navios-
aeródromosaeródromos

•Ambiente de alto risco no convés de voo•Ambiente de alto risco no convés de voo

-Espaço restrito
Aeronaves de diferentes tipos-Aeronaves de diferentes tipos
-Combustível altamente inflamável
-Ruídos, gases e calor. Fatores ambientais
-Armamento 
-Mudanças, pressão do tempo. 

•Pequena margem de erro nas operações

•Pouca idade/experiência do pessoal/ p p

•Alta rotatividade de pessoal (33% ao ano / 100% a cada 3 anos)

•Estruturas de operação distintas.





Navio  aeródromo











Multiplicadores  do  risco

••PitchingPitching DeckDeck

••Distância de terraDistância de terra••Distância de terraDistância de terra

••Operações noturnasOperações noturnas











A  dangerous place to  work

Principais perigos e riscosPrincipais perigos e riscos











































High Reliability Organizations (HRO)g y g ( )
Definições:

“Organizations in which errors could have catastrophic
consequences, but which seemed to manage their tasks well
despite great technical complexity and pressure to perform”despite great technical complexity and pressure to perform .
(Mannarelli, 1996:84)

“Industries that opereate in a inhenrently dangerous enviroments with
notably safe track records”notably safe track records

“Organizations that conduct relatively error-free operations over long
periods of time”.



Características  principais  de  uma  hro

••Sensibilidade às operações  Sensibilidade às operações  

••Relutância para simplificaçãoRelutância para simplificação

••Preocupação com falhas e acidentesPreocupação com falhas e acidentes

••Valorização da Valorização da expertiseexpertise

••ResiliênciaResiliência



Cultura NavalCultura Naval

••AutoAuto--reproduçãoreproduçãoAutoAuto reproduçãoreprodução

••Treinamento cíclico e contínuoTreinamento cíclico e contínuoTreinamento cíclico e contínuoTreinamento cíclico e contínuo

••Rotatividade de pessoalRotatividade de pessoalRotatividade de pessoalRotatividade de pessoal

••Flexibilidade e adaptabilidadeFlexibilidade e adaptabilidadeFlexibilidade e adaptabilidadeFlexibilidade e adaptabilidade

••Cultura de segurançaCultura de segurançaCultura de segurançaCultura de segurança

••Regras e procedimentos de segurança  Regras e procedimentos de segurança  Regras e procedimentos de segurança  Regras e procedimentos de segurança  



EPI

Capacete

Jugular

Capacete

Colete

Camiseta branca

LuvaObjeto no bolso

Velcros
Velcro

e c os





02 Elevadores e 02 Catapultas02 Elevadores e 02 Catapultas
ELEVADORES DE AERONAVES

CATAPULTA LATERAL

CATAPULTA DE VANTE



LINHAS DE SEGURANÇA

LINHA DE SEGURANÇA DA CAT. VANTE

LINHA DE SEGURANÇA DA PISTA EM ÂNGULO

LINHA DE SEGURANÇA DA CAT. LAT

*



ELEVADOR DE AERONAVES 
DE VANTE

ELEVADOR DE MUNIÇÃO 
DE RÉDE VANTE DE RÉ

ELEVADOR DE AERONAVES
LATERAL

ELEVADOR DE MUNIÇÃO 
DE VANTE



Procedimentos de segurança

•ESTOU COM  O EPI COMPLETO?

•PRECISO IR AO CONVOO?•PRECISO IR AO CONVOO?

•VOU ACESSAR POR ONDE?



Procedimentos de segurança

• Usar sempre o EPI completoUsar sempre o EPI completo

• Atenção ao máximo. Concentração.Atenção ao máximo. Concentração.

• Saber, entender, reconhecer e seguir estritamente Saber, entender, reconhecer e seguir estritamente 
a sinalização de segurança.

• Reportar imediatamente qualquer anormalidade

•Procedimentos e comunicações

•Treinamento



conclusãoconclusão

“ A “ A hundredhundred thingsthings I I havehave no no controlcontrol over over couldcould gogo wrongwrong andand
wreckwreck mymy carrercarrer...., ...., 
ButBut whereverwherever I I gogo fromfrom herehere, , ÌÌ´́llll nevernever havehave a a betterbetter jobjob thanthan
thisthis ThisThis is is thethe bestbest jobjob in in thethe orld”orld”thisthis............ThisThis is is thethe bestbest jobjob in in thethe world”world”

-- Carrier Carrier CommandingCommanding OfficerOfficerCarrier Carrier CommandingCommanding OfficerOfficer
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