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Embora o Brasil não seja o típico alvo de ações terroristas, esse perigo não deve
ser ignorado ou subestimado. Na nova ordem mundial, aqueles que se sentem
ameaçados ou prejudicados algumas vezes abandonam as vias diplomáticas e recorrem
a métodos não convencionais de resposta, que, por sua vez, podem resultar em atos de
terrorismo. Com o aumento no número desse tipo de atentado em anos recentes, a
importância da guarda e controle de materiais que possam ser usados em atos de
terrorismo tomou uma dimensão mais relevante na atenção de governos, instituições e
órgãos competentes pela salvaguarda de tais materiais.
Por seu amplo potencial de causar prejuízos humanos, financeiros e morais,
materiais nucleares e radioativos são o foco de programas e estratégias de salvaguardas
com dimensões que vão desde as instituições individuais até o âmbito de organizações
internacionais.
O objetivo deste trabalho é investigar a integração das técnicas de Realidade
Virtual ao planejamento das estratégias de proteção física a instalações nucleares e do
treinamento da equipe que irá executá-las, de forma a evitar atos criminosos envolvendo
materiais radioativos.
Os resultados deste trabalho indicam que modelos virtuais de instalações
nucleares podem auxiliar na elaboração e revisão das estratégias de proteção física e no
treinamento das ações coordenadas das equipes de proteção física em emergências.
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Although Brazil is not a typical target of terrorist action, this danger should not
be ignored or underestimated. In the new world order, those who feel threatened or
harmed sometimes abandon diplomatic ways and resort to unconventional methods of
response, which can result in acts of terrorism. With the increasing number of such
attacks in recent years, the importance of the custody and control of materials that can
be used in acts of terrorism have taken a larger dimension in the attention of
governments and institutions to the proper safeguard of these materials.
Due to its great potential to cause human, financial and moral damages, nuclear
and radioactive materials are the focus of safeguard programs and strategies, with
dimensions ranging from individual institutions to the framework of international
organizations.
The objective of this work is to investigate the integration of Virtual Reality
techniques in the planning of security strategies for nuclear installations and the training
of the team that will execute them, in order to avoid criminal acts involving radioactive
materials.
The results of this work indicate that virtual models of nuclear installations can
assist in the elaboration and revision of the security strategies and in the training of the
coordinated actions of the physical protection teams in emergencies.
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Capítulo 1

1.Introdução

1.1. Contextualização
Ambientes virtuais têm ampla aplicação na realização de simulações que, no âmbito do
mundo real, poderiam ser demoradas, custosas, perigosas, e, em casos extremos,
impraticáveis. Com a Realidade Virtual (RV) pode-se realizar experimentos e
simulações de qualquer natureza sem prejuízos para indivíduos, meio ambiente e
instalações, associados a um custo substancialmente mais baixo que o de um ensaio
real.

Os sistemas de CAD/CAE (Computer Aided Design/Computer Aided Engineering)
usados na atualidade permitem uma gama de análises sobre um projeto de engenharia.
Entre eles, lista de materiais, análise de interferência (equipamentos ocupando o mesmo
espaço físico), estudos de iluminação e acesso &c. que permitem a correção antecipada,
ainda em fase de projeto, de erros que há poucos anos seriam descobertos somente no
canteiro de obras, gerando atrasos e consequente prejuízo. Estes sistemas também
permitem caminhadas virtuais pela instalação possibilitando observações tanto do ponto
de vista estético quanto ergométrico.

A representação de uma instalação em RV permitirá, de antemão, mesmo antes de sua
construção, uma análise similar àquela permitida por sistemas de CAD/CAE, mas muito
1

mais abrangente, pois possibilitará análises de situações interativas, com personagens e
materiais, e.g., a entrada não autorizada de um indivíduo portando substâncias
explosivas ou radioativas que poderão disparar alarmes ligados a sensores de presença
e/ou detectores químicos e de radiação, disparando então a reação da equipe de Proteção
Física (PF). Toda essa análise poderá ser feita inteiramente em ambiente virtual, sem a
instalação, sem pessoas, sem material radioativo, sem exposição a doses de radiação e
sem o risco inerente em que se incorre ao manipular substâncias perigosas. Isto
permitirá uma sequência de estudos estratégicos a respeito de posicionamento de vias de
acesso, adequação de espaços de passagem restrita, posicionamento e contingente de
agentes de proteção física, posicionamento e quantidade de câmaras de circuito fechado,
de detectores de presença e de radiação. Após a definição da estratégia de PF, a mesma
representação em RV permitirá sua avaliação e teste, bastando para isso a realização de
ensaios onde múltiplos personagens tentarão se infiltrar através da matriz de PF com a
intenção de realizar atos criminosos. As falhas estratégicas detectadas no teste poderão
ser corrigidas e retestadas no modelo até que suas soluções sejam satisfatórias.

Uma vez estabelecidas estratégias de PF, o modelo em RV servirá para o treinamento de
toda a equipe. O treinamento poderá envolver qualquer quantidade de instâncias,
podendo ser individual, para funções específicas, em grupos para ações de natureza
local, ou até com toda a cadeia de comando para ensaiar o comportamento da equipe
como um todo. Note-se que todos estes treinamentos podem melhorar e reduzir o tempo
do treinamento real, em campo, que deverá se realizar após o treinamento virtual.

Após a realização do evento do treinamento real, o modelo de RV permitirá a análise
dos problemas ocorridos que não foram contemplados na estratégia definida e nos testes
virtuais. Os resultados dessas análises deverão ser incorporados no modelo em RV e
desta forma ocorrerá naturalmente um ciclo de testes e aprimoramento das estratégias de
PF.

1.2. Objetivo Geral
O objetivo deste trabalho é a investigação da aplicabilidade de uma ferramenta
computacional de RV que represente uma instalação nuclear como complemento aos
2

estudos e levantamentos necessários para a elaboração das estratégias de um Plano de
Proteção Física (PPF) da instalação representada no modelo, à avaliação e correção
dessas estratégias e ao treinamento da equipe que irá colocá-las em prática.

1.3. Objetivos Específicos
1.3.1.

Construção do Modelo em RV

A primeira etapa necessária para o atingimento do objetivo geral é a construção do
modelo em RV da instalação nuclear que servirá de base para o estudo. Inicialmente,
todas as características presentes em um exercício real deverão estar representadas no
modelo. Estas características incluem:


Características físicas e geográficas: terreno, construções, barreiras físicas,
acesso de pessoal e de veículos, vegetação, condições climáticas e outros fatores
que afetem a visibilidade e/ou a facilidade ou dificuldade de detecção de um
evento anormal;



Características dos sistemas de proteção: iluminação artificial, sistemas de
detecção de presença, sistemas de detecção de substâncias e de radiação,
sistemas de câmeras de circuito fechado, sistemas de alarme;



Características humanas: trabalhadores e visitantes presentes na instalação,
agentes de proteção física e adversários;



Características nucleares: fontes de radiação.

Para reduzir a diferença entre um exercício simulado e um real é necessário que o
modelo em RV seja o mais detalhado e realista possível de forma que possa reproduzir
com fidedignidade os aspectos físicos da instalação, tempos e distâncias de percursos,
condições de visibilidade, operação e indicação dos detectores &c., de forma que a
experiência de imersão seja convincente e que os operadores do sistema façam uma boa
conexão entre o mundo virtual e o real.

3

1.3.2.

Investigação da Aplicabilidade do Modelo em Proteção Física

Para investigar a utilidade da ferramenta foram realizadas simulações com os grupos de
interesse descritos no capítulo 5 e em seguida colheu-se informações, através de
questionário (Apêndice A) e entrevista (Apêndice B), de cada uma das pessoas que
assistiram o experimento. Esses dados foram analisados segundo as técnicas descritas
no capítulo 5 e a análise dos resultados foi apresentada no capítulo 6.

Uma vez validada, a ferramenta poderá ser usada para testes variados, inclusive
naqueles incompatíveis com o princípio de proteção radiológico de ALARA - As Low
As Reasonably Achievable (CNEN, 2011), que diz que a exposição a uma dose de
radiação só pode ser admitida se os benefícios gerados se sobrepõem ao risco associado
à absorção desta dose.

1.4. Organização do Texto
Em sequência a este, o segundo capítulo faz uma breve introdução ao conceito de RV e
algumas de suas características. Neste capítulo também se explica o que são e para que
servem os ambientes virtuais colaborativos, e como eles se aplicam neste trabalho. O
capítulo 2 apresenta ainda, de forma sucinta, algumas aplicações relevantes da RV,
encontradas na literatura, em contextos da utilização da energia nuclear, das radiações
ionizantes, ou no uso ou guarda de materiais radioativos ou nucleares, que possuem
forte relação com a aplicação que é o objeto deste trabalho.

Os conceitos e definições do que se chama de Proteção Física, em particular no contexto
de instalações nucleares, são apresentados no capítulo 3.

O capítulo 4 explica como se construiu e como foi utilizado o modelo virtual que
representa a instalação nuclear em questão.

No capítulo 5 são apresentadas as ferramentas usadas para a obtenção e interpretação
dos resultados, que são expostos no capítulo 6.

4

1.5. Contribuição
Até o momento da elaboração deste trabalho não haviam sido encontrados, na literatura
especializada, artigos que relatassem o uso de experimentos similares no contexto de
instalações nucleares e de sua proteção física. Não se observou também, o uso dos
métodos de análise que foram empregados neste trabalho para a avaliação da hipótese
levantada, i.e., da utilidade da ferramenta aqui proposta. Desta forma, entende-se que
este é um trabalho inédito e que apresenta resultados que indicam que modelos virtuais
de instalações nucleares constituem plataformas úteis para a elaboração de estratégias
de proteção física e como um ambiente colaborativo para o treinamento do pessoal
envolvido na execução dessas estratégias.

5

Capítulo 2

2.Realidade Virtual e Aplicações
The group of artists and scientists that
had so far done least was the one that had attracted
the greatest interest – and the greatest alarm. This
was the team working on "total identification." The
history of the cinema gave the clue to their actions.
First sound, then color, then stereoscopy, then
Cinerama, had made the old "moving pictures" more
and more like reality itself. Where was the end of the
story? Surely, the final stage would be reached when
the audience forgot it was an audience, and became
part of the action. To achieve this would involve
stimulation of all the senses, and perhaps hypnosis
as well but many believed it to be practical. When
the goal was attained, there would be an enormous
enrichment of human experience. A man could
become – for a while, at least – any other person,
and could take part in any conceivable adventure,
real or imaginary. He could even be a plant or an
animal, if it proved possible to capture and record
the sense impressions of other living creatures. And
when the "program" was over, he would have
acquired a memory as vivid as any experience in his
actual life –indeed, indistinguishable from reality
itself.
Excerto de Childhood’s End, de Arthur
C. Clarke, publicado em 1953.

6

virtual
[Do lat. escolástico virtuale.] Adj.2 g. 1. Que existe
como faculdade, porém sem exercício ou efeito
atual. 2. Suscetível de se realizar; potencial. [...] 4.
Inform. Que resulta de, ou constitui uma emulação,
por programas de computador, de determinado
objeto físico ou equipamento, de um dispositivo ou
recurso, ou de certos efeitos ou comportamentos
seus. (FERREIRA, 2004).

2.1. Características da Realidade Virtual
Por ser uma tecnologia relativamente nova, a RV ainda tem uma definição fluida.
Pesquisadores e usuários de RV têm cada um seu ponto de vista. O uso do termo RV
pelo público em geral e por profissionais de marketing e meios de comunicação em
massa nem sempre está de acordo com a visão deste trabalho. A experiência de RV, em
termos computacionais (pois pode acontecer apenas na mente do indivíduo), tem
basicamente quatro elementos (SHERMAN e CRAIG, 2003):


O mundo virtual é o conteúdo de um meio, que pode ser experimentado se
for exibido em um sistema de RV – um conjunto de equipamentos,
programas e conteúdos montado para proporcionar a experiência de RV. É
composto pela descrição de um conjunto de objetos e das regras e
relacionamentos que os governam.



A imersão é a tentativa de convencer a mente de que o mundo virtual é
realmente o que se presencia.



Realimentação sensorial é a tentativa de convencer o corpo de que o mundo
virtual está fornecendo estímulos físicos e reagindo às ações do corpo.



Interatividade é a noção de que o mundo virtual muda e reage conforme o
indivíduo imerso age e toma decisões.

2.2. Ambientes Virtuais Colaborativos
Ambientes virtuais colaborativos têm como objetivo permitir a um grupo de usuários a
realização de tarefas em um mesmo sistema, de forma concorrente (PASSOS et al.,
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2016). Especificamente, várias pessoas, cada uma operando de sua própria estação de
trabalho, interagem em um ambiente virtual, cada uma através de seu personagem ou
avatar. Estes sistemas, ou programas, também são conhecidos como groupwares e suas
aplicações chamadas de CSCW (Computer Supported Cooperative Work). A finalidade
do uso de tais ferramentas é incentivar ou analisar as interações entre os indivíduos do
grupo, reforçando a comunicação, a colaboração e a coordenação de esforços entre eles.
Aplicações de CSCW vão desde aplicações militares até jogos de computador com
múltiplos usuários, e, em ambos os casos, podem exigir um alto grau de coordenação
para a realização da tarefa em questão. Como em outros ambientes virtuais, os
ambientes colaborativos podem vir a constituir uma etapa preliminar de treinamento
para uma equipe ou como ferramenta para a execução de uma simulação.

2.3. Aplicações de RV na Área Nuclear
Referências sobre as possibilidades de aplicações de RV em salvaguardas nucleares
existem desde a década de 1990 (STANSFIELD, 1998), mas foram avanços mais
recentes em equipamentos de processamento gráfico, impulsionados principalmente
pela indústria de jogos de computador (GEER, 2005), que possibilitaram o
desenvolvimento de sistemas de RV com representações gráficas com alto grau de
realismo e que geram uma maior intensidade na experiência de imersão.

Nos itens seguintes são brevemente apresentados sistemas em RV desenvolvidos para a
área nuclear.

2.3.1.

Mesa de Controle Virtual

Este sistema consiste em um ambiente que representa uma mesa de controle virtual de
reator nuclear associado a um simulador de PWR para treinamento simultâneo de
operadores (AGHINA et al., 2007). Esta aplicação inclui o uso de interfaces naturais
(movimentos e voz) e permite que o ambiente seja representado em visão estereoscópica
(MÓL et al., 2007a, 2008a). Atualmente, o treinamento dos operadores é feito em uma
réplica de sala de controle ligada, também, a um simulador sendo esta uma instalação
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com elevado custo financeiro. O uso desse sistema em RV representará uma redução
substancial nos custos de treinamento desses profissionais.

2.3.2.

Simuladores de Evacuação de Ambientes de Trabalho e Industriais

Exercícios de evacuação são notoriamente difíceis de executar. Treinamento prévio
usando simuladores virtuais reduz o risco de problemas, pois estes podem ser
identificados no ambiente virtual, reduzindo o risco para os participantes e antecipando
problemas passíveis de ocorrer. Simuladores para estudos e treinamento de evacuação
de ambientes de trabalho e industriais (MÓL et al., 2007b; 2008b), operado por
múltiplos usuários (cada usuário representado por um personagem, um avatar) e com a
presença de personagens autônomos proporcionam uma forma alternativa de
treinamento que pode anteceder o exercício real. Embora essa aplicação não seja
estritamente da área nuclear, está intimamente ligada a ela, pois em caso de acidente ou
contaminação, as pessoas deverão se afastar do local atingido.

2.3.3.

Ambientes de Salas de Controle de Plantas Nucleares

GATTO et al. (2012) desenvolveram um sistema de RV para avaliar a configuração e a
ergonomia da interação homem/sistema de salas de controle de usinas nucleares. Em
caso de acidente ou incidente, cada membro da equipe de controle do reator deverá
executar uma série de ações predeterminadas. A aplicação permite medir se as ações são
afetadas pela configuração dos painéis e de sua disposição.

2.3.4.

Avaliação e Mapeamento de Dose num Reator

Este sistema constitui-se em uma sala virtual de um reator nuclear – no caso, um
modelo virtual do reator de pesquisas Argonauta, situado no IEN – onde os operadores
do sistema (os jogadores), representados pelos seus respectivos avatares, podem avaliar
(MÓL et al., 2009) a dose de radiação ionizante que receberiam caso estivessem
realmente presentes na sala do reator. O sistema em questão recebe os dados de
monitores de radiação presentes na sala do reator real e a taxa de dose em cada ponto da
sala é obtida por um mapeamento realizado na sala real e interpolada por uma rede
neural, de forma a estimar a dose em cada posição da sala (FREITAS et al., 2011).
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2.3.5. Mapeamento de Dose em Depósito de Materiais Radioativos
Este sistema (FREITAS et al., 2014) simula um depósito de materiais radioativos. As
fontes são representadas por caixas e tambores cujas posições podem ser alteradas pelo
usuário com o uso de uma empilhadeira virtual. Numa instalação real, a taxa de dose
associada a cada posição pode ser medida, mas o formato do campo de taxa de dose
associado a cada configuração da posição das fontes é de difícil visualização. Neste
depósito virtual o campo de taxa de dose pode ser conhecido através de uma
representação gráfica em que a taxa de dose em cada região é representada por uma
esfera. A cor e a altura em relação ao chão de cada esfera mapeiam o valor de taxa de
dose naquela posição. A Figura 2.1 mostra a representação do campo de taxa de dose no
formato para visualização estereoscópica. A taxa de dose em cada posição leva em
conta a contribuição de cada fonte do depósito e do efeito de blindagem causada por
cada objeto entre as fontes e a posição de cada esfera.

Figura 2.1: Modelo virtual do depósito de materiais radioativos.

2.3.6.

Uso de RV e Estereoscopia na Educação sobre Energia Nuclear

CNOP et al. (2016) desenvolveram um sistema que permite a visitação virtual de
estudantes ao Reator Argonauta, um reator nuclear de pesquisa que foi construído no
IEN. Como a norma (CNEN, 2011) impede a presença de menores de 18 anos em tal
10

instalação, esta é uma solução para que jovens estudantes possam conhecer as
funcionalidades do reator bem como os procedimentos de segurança e radioproteção.
No “jogo,” cada personagem dá, de forma escrita e sonora, uma explicação que
corresponde àquela que o estudante receberia do técnico que estivesse conduzindo uma
visita. A Figura 2.2 mostra a sala de controle do reator e a Figura 2.3 o salão do reator.

Figura 2.2: Modelo virtual da sala de controle do Reator Argonauta.

Figura 2.3: Modelo virtual do salão do Reator Argonauta.
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Para avaliar o efeito e medir a aceitação em estudantes do nível médio, de ferramentas
de ensino desenvolvidas com técnicas de RV (MÓL et al., 2007c), usou-se a
metodologia de análise de conteúdo, que será descrita no Capítulo 5. Os resultados
mostraram-se promissores, pois a reação dos estudantes a essa nova modalidade de
apresentação de conteúdo foi positiva. A atenção dos estudantes, para aqueles que
presenciaram esses eventos, foi notadamente cativada e a técnica mostrou um grande
potencial de aplicação na área de educação, em especial numa época em que a figura do
professor enfrenta uma concorrência tão forte pela atenção dos alunos, frequentemente
imersos em aparelhos de comunicação com acesso irrestrito a outras pessoas e à
internet.

2.3.7.

Aplicações Médicas da Energia Nuclear

Dentre os usos benéficos da energia nuclear, a área que mais intimamente se relaciona
com a população em geral – além da geração de energia elétrica – é a da medicina
nuclear. Tratamentos e diagnósticos usando radiofármacos e radiações ionizantes
beneficiam um número grande de indivíduos. No entanto, o conhecimento sobre esses
usos e procedimentos é pouco compreendido. Aplicações de RV na área de medicina
nuclear (MÓL et al., 2007d) visam à disseminação do conhecimento desses benefícios.
No âmbito do treinamento de profissionais de saúde (CARVALHO et al., 2017a) e da
sensibilização do público, estão em desenvolvimento (CARVALHO et al., 2017b)
modelos virtuais de uma radiofarmácia, para treinamento de profissionais nas operações
e procedimentos relacionados aos radiofármacos (desta forma evitando não apenas
perda – em casos de erros – de fármacos de elevado custo, mas também a exposição dos
técnicos em fase de treinamento à radiação ionizante) e de um ambiente hospitalar
(MENDONÇA et al., 2017), normalmente conhecido como quarto terapêutico, para
auxiliar os profissionais de saúde na ministração das complexas instruções aos pacientes
e acompanhantes (essas diretivas visam maximizar o efeito do radiofármaco e
minimizar o risco de contaminação do quarto terapêutico). A figura 2.4 mostra um
aspecto do modelo virtual de uma clínica de medicina nuclear onde estão presentes
aparatos onde são manipulados os radiofármacos, chamados de glove boxes (caixas de
luvas), que reduzem a exposição dos profissionais à radiação ionizante. A figura 2.5
mostra a representação do quarto terapêutico, onde o paciente de um tratamento médico
com um radiofármaco, e.g., o iodo 123, deverá ficar isolado, de forma a evitar a
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exposição de não pacientes, pelo período em que a atividade do fármaco representar
malefícios a outrem, que não o próprio paciente.

Outra aplicação da RV em medicina nuclear é uma clínica de radioterapia virtual. Esse
sistema foi desenvolvido para permitir que uma parte do treinamento de inspetores de
instalações médicas nucleares possa ser feita sem a paralização da instalação real. A
Figura 2.6 mostra a visão do interior do bunker (a sala blindada onde se localiza o
aparelho de radioterapia) da clínica. Esta sala possui uma série de sinalizações e
sistemas de intertravamento que impedem a ocorrência de exposições acidentais. Os
inspetores devem verificar o correto funcionamento desses sistemas.

Figura 2.4: Modelo virtual de uma sala de manipulação de radiofármacos.
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Figura 2.5: Modelo virtual de um quarto terapêutico.

Figura 2.6: Modelo virtual de um bunker de radioterapia.

2.3.8. Sistema em RV para Treinamento de Engenheiros Nucleares
Publicado na internet no sítio da GE em março de 2017 (EGAN, 2017), esse artigo
descreve como engenheiros de manutenção de reatores nucleares receberão treinamento
com o uso de ambientes virtuais. O argumento para o uso de RV é de que o acesso ao
ambiente onde os profissionais vão exercer seu ofício é extremamente restrito, mas, ao
14

mesmo tempo, para adquirir a proficiência necessária é preciso que os treinandos
conheçam o ambiente. A solução dos técnicos da GE foi de gerar um ambiente virtual
de treinamento onde o funcionamento conjunto do sistema possa ser observado de
forma virtual. As figuras 2.7 e 2.8 mostram aspectos dos ambientes virtuais
desenvolvidos pela GE.

Figura 2.7: Modelo do núcleo do reator e geradores de vapor (fonte: www.ge.com).

Figura 2.8: Modelo virtual da sala das turbinas (fonte: www.ge.com).
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2.3.9.

Aplicações em Grandes Eventos

Este ambiente virtual colaborativo foi criado (PASSOS et al., 2016) para o treinamento
da coordenação das equipes que fazem a segurança radiológica nos acessos do público
aos locais onde ocorrem eventos de grande porte e que, por conseguinte, contam com
um público muito numeroso, usualmente na casa de dezenas de milhares de pessoas.

Para impedir a entrada de indivíduos portando materiais radioativos, uma parte da
equipe (no caso do Brasil, essa equipe é constituída por técnicos da CNEN) faz uso de
detectores de radiação e seu objetivo é detectar a presença de níveis de radiação acima
daquela que é natural ao local. Caso seja detectada alguma anomalia, a origem dessa
radiação deverá ser localizada, e, no caso de ser um indivíduo portando algum material
radioativo, os outros dois grupos, que neste sistema são representados por membros da
Polícia e do Corpo de Bombeiros, deverão ser acionados para impedir a entrada do
indivíduo e para realizar os procedimentos de recolhimento da fonte radioativa. Desta
forma, treina-se a coordenação da ação dos três grupos para neutralizar as ações do
quarto grupo, que é constituído pelos adversários, que são os jogadores que devem
tentar evitar os agentes de segurança e tentar ganhar acesso ao local do evento. Para a
construção deste ambiente virtual foi usado um modelo do Estádio Jornalista Mário
Filho, o Maracanã, mostrado na Figura 2.9.

Figura 2.9: Avatar representando um bombeiro na frente do Maracanã.
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A figura 2.10 mostra a representação de um técnico da CNEN, portando um detector de
radiação cuja leitura é exibida no canto superior esquerdo da tela, na rampa de acesso ao
estádio, junto com os personagens autômatos. Os adversários, que a cada execução do
simulador têm um aspecto diferente, deverão se misturar ao público, na tentativa de se
dissimular.

Figura 2.10: Avatar de um técnico da CNEN na rampa de entrada do Maracanã.

2.4. Realidade Virtual Aplicada à Proteção Física
Nos itens seguintes são apresentados sistemas em RV desenvolvidos especificamente
para proteção física e radioproteção.

2.4.1.

Treinamento e Avaliação das Defesas Físicas de Instalação Nuclear

Esse sistema, de regras simples, se constitui no primeiro protótipo desenvolvido pelo
LabRV, de um jogo de guerra propriamente dito. Trata-se de uma experimentação das
regras que devem reger um jogo de guerra. Estabeleceu os princípios para a definição de
regras para o engajamento entre a força de defesa e os adversários (AUGUSTO et al.,
2009).
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2.4.2.

Treinamento no Uso de Detector de Radiação

Este sistema faz uso da RV para treinamento no uso de um detector de radiação. O
ambiente virtual simula o procedimento de busca e recuperação de uma fonte radioativa,
perdida em um cenário, com o uso de um detector de radiação portátil (MARINS et al.,
2015). A Figura 2.11 mostra um galpão onde se encontra uma fonte radioativa e a
representação de um detector de radiação com mostrador digital (personagem em 1ª
pessoa). A fonte permanece oculta até a aproximação do operador, quando uma
representação da fonte na forma de um cubo amarelo com o símbolo de radiação
ionizante é apresentada, como mostrado na Figura 2.12 (personagem em 3ª pessoa). A
justificativa para que a fonte permaneça invisível é de que ela pode sê-lo, na realidade.
Este seria o caso de uma gota de uma solução radioativa que caiu no chão e a parte
líquida se evaporou, tornando-se indiferenciável do resto do piso.

Figura 2.11: Detector mostrando a leitura do nível de taxa de dose de radiação.

2.4.3. Compatibilização de Mobilidade entre Simulação em RV e a
Realidade
Investigação da compatibilidade em termos de mobilidade entre uma simulação em RV
e a realidade: neste estudo constatou-se a compatibilidade no tempo para percorrer
trajetos no modelo virtual e no mundo real (SANTO et al., 2015). As velocidades dos
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personagens foram ajustadas para corresponder às velocidades de marcha e corrida de
uma pessoa real.

Figura 2.12: Localização de fonte, em 3ª pessoa.

2.4.4. Detecção de Retirada Não Autorizada de Fonte Radioativa
Este ambiente virtual simula a detecção de tentativa de retirada não autorizada de fonte
radioativa em uma instalação nuclear: neste estudo constatou-se a verossimilhança entre
detectores reais e virtuais (GONÇALVES et al., 2013). A Figura 2.13 mostra o
personagem que está portando a fonte (indicado pelo símbolo da radiação, no canto
inferior esquerdo) se aproximando da portaria. Neste caso, um alarme sonoro é acionado
para indicar a presença de uma fonte.
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Figura 2.13: Tentativa de subtração de fonte.
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Capítulo 3

3.Proteção Física

A Proteção Física de uma instalação é essencial na prevenção contra uma série de riscos
e na redução da vulnerabilidade a ataques. Entende-se, no escopo deste trabalho,
Proteção Física como sendo o conjunto de medidas necessário para evitar invasão,
sabotagem, roubo ou qualquer outro tipo de dano aos trabalhadores, instalações,
equipamentos ou outros tipos de patrimônio de uma instalação. O termo Proteção Física
é usado para que se faça distinção entre segurança, usado como o equivalente do termo
em inglês safety (referindo-se a medidas contra acidentes), do termo security, que se
refere à proteção de alguma coisa.

Uma análise de risco vai ditar o nível de medidas de proteção física necessário. Estas
medidas vão desde limpeza, manutenção do local e barreiras físicas até câmaras de
circuito fechado, podendo ser necessário uso de tecnologias mais sofisticadas, como
detectores de presença ou detectores de substâncias.

A conscientização dos indivíduos envolvidos é de suma importância, pois são os
trabalhadores quem mais conhecem os seus respectivos locais de trabalho, logo, podem
fornecer informações importantes sobre possíveis vulnerabilidades. Os trabalhadores
também deverão ser treinados para relatar, à equipe de segurança, fatos anormais como
comportamentos suspeitos, pessoas estranhas ao serviço, pacotes abandonados, objetos
estranhos em latas de lixo &c.
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Os principais itens a serem implementados em proteção física são (NATIONAL
COUNTER TERRORISM SECURITY OFFICE, 2009):


Controle de acesso: deverão ficar claramente demarcadas as áreas restritas.



Credenciais: deverão ser usadas por todos os trabalhadores, mostrando
claramente o nível de acesso do portador. Visitantes deverão ser
acompanhados durante toda sua permanência em áreas restritas.



Revistas poderão ser necessárias em volumes portados por trabalhadores e
visitantes (revista manual, raios-X, detectores de metais &c.).



Controle de tráfego e estacionamentos: havendo a possibilidade de um
veículo ser usado para um ataque, o mais simples é manter os veículos
estacionados à distância, restando apenas uma atenção especial para veículos
oficiais, de entregas, de comunicações, para a retirada de materiais e lixo &c.



Patrulhamento: parte da equipe deverá ser alocada em postos de observação,
de onde enxerguem quaisquer ocorrências ou comportamento suspeito nas
áreas controladas.



Estabelecimento de um perímetro que garanta que as pessoas do lado interior
já tenham passado por um ponto de acesso; pontos de acesso aéreos e
subterrâneos deverão ser averiguados e bloqueados, se possível.



Integração do sistema de segurança: todos os agentes de segurança deverão
ter acesso à comunicação para garantir reações prontas e bem coordenadas;
sistemas de câmaras, detectores, alarmes e outros equipamentos deverão
estar configurados para que sua leitura seja clara e imediata.

3.1. Gerenciamento de Riscos
No que tange a proteção, o melhor modo de gerenciar riscos a uma instalação é
identificar e compreender a natureza das ameaças e a sua vulnerabilidade a elas. Com
isso pode-se decidir que melhorias a fazer em termos de segurança e que tipo de plano
de segurança e contingenciamento deve ser desenvolvido. Essas medidas devem reduzir
o risco a níveis tão baixos quão razoavelmente praticáveis. O diagrama da Figura 3.1
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ilustra um típico ciclo de gerenciamento de risco (NATIONAL COUNTER
TERRORISM SECURITY OFFICE, 2009):

1. Identificar as ameaças

4. Revisar medidas de
segurança/
Treinamento/
Revisar plano de
segurança

2. Estabelecer o que se
pretende proteger e suas
vulnerabilidades

3. Identificar medidas de
redução de riscos
(melhorias na segurança/
planos de segurança)

Figura 3.1: Diagrama do ciclo de gerenciamento de risco.

Passo 1: Entender a natureza de um possível adversário e suas capacidades é
fundamental para identificar possíveis agentes e alvos. As seguintes questões são
algumas das que deverão ser respondidas para este fim:


O que pode ser extraído das fontes governamentais e dos órgãos de
comunicação em termos do “clima” de segurança no país ou região onde se
encontra a instalação?



Há algo na instalação, seu local ou trabalhadores que poderiam atrair um
possível ataque?



Há alguma associação com indivíduos ou organizações de destaque que
poderiam ser alvos de ataques?



O que as autoridades policiais podem informar a respeito de problemas de
criminalidade na região da instalação?

Passo 2: Decidir o que proteger e as vulnerabilidades associadas. As categorias de
prioridades a proteger são:
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Pessoas: trabalhadores, visitantes, autoridades e pessoas afetadas pela
presença da instalação.



Patrimônio: construções e seus conteúdos, equipamentos, materiais sensíveis
ou valiosos.



Informação: impressos ou dados eletrônicos.



Processos: procedimentos operacionais necessários para fornecimento de
serviços essenciais para o funcionamento da instalação.

Passo 3. É essencial que se tenha uma abordagem integrada para o problema. Segurança
pessoal, de informação e física devem ser pensadas de forma conjunta, partindo-se de
checagem de antecedentes no recrutamento, checagem de segurança em sistemas de
informação e controle de acesso a áreas críticas. Um funcionário insatisfeito ou um
adversário infiltrado podem comprometer todo um esquema de segurança. Terrorismo é
um crime, de forma que barreiras a criminosos comuns também são eficazes contra
terroristas.

Passo 4. Análises do planejamento e suas revisões são fundamentais para avaliar a
adequação do PPF e também oportunidades para incluir novas ações e procedimentos
julgados necessários. Ensaios e exercícios também devem ser executados, sempre que
possível abrangendo o maior número dos envolvidos na proteção física da instalação.
Destes exercícios devem participar também trabalhadores da instalação que não fazem
parte da equipe de proteção e, em exercícios de maior escala, forças externas à
instalação, como Corpo de Bombeiros e forças policiais. Todos os envolvidos devem ter
a noção de que a segurança é responsabilidade de todos, não apenas dos especialistas.

3.2. Ameaça Postulada – DBT (Design Basis Threat)
Uma ameaça postulada (DBT) (IAEA, 2009) é uma descrição compreensiva das
motivações, intenções e capacidades de um adversário potencial, contra o qual os PPF
são desenvolvidos e avaliados. Tal descrição permite que o planejamento da proteção
física seja feito com base no gerenciamento de risco. A DBT é baseada em informações
críveis de um serviço de inteligência e deve levar em conta s seguintes dimensões:
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Adversários internos e externos: um adversário potencial é qualquer indivíduo
ou grupo que tenha intenção e capacidade de ações maliciosas.



Relação entre atos maliciosos e consequências inaceitáveis: ações como a
subtração de material nuclear ou radioativo ou sua sabotagem podem levar a
consequências inaceitáveis e devem ser prevenidas de acontecer.



Atributos e características: devem descrever a motivação, a intenção e as
capacidades de cometer uma ação maliciosa; motivações podem ser econômicas,
políticas ou ideológicas; intenções podem ser posse não autorizada de material
nuclear, sabotagem radiológica ou desmoralização pública; capacidades são
determinadas pelo número de adversários, possível colusão com um elemento
interno à instalação (insider), seu nível de organização bem como seu
aparelhamento, incluindo táticas, armamento, explosivos, ferramental, meios de
transporte &c.



Definição e avaliação: A DBT é uma ferramenta para estabelecer os níveis de
desempenho e avaliar um PPF. As capacidades dos adversários irão estabelecer
os critérios para a detecção, retardamento do adversário e resposta do PPF.

O estabelecimento de uma DBT deverá refletir aspectos peculiares de cada tipo de
instalação (e.g.: usina nuclear ou um reator de pesquisa), de forma a representar
possíveis e diferentes tipos de alvos (material radioativo ou material nuclear), diferentes
tipos de ameaças (roubo, sabotagem ou disrupção econômica), ou mesmo diferentes
situações geográficas. Cada uma das possíveis DBT deverá ser contemplada no PPF.

Um PPF tem como objetivo específico a prevenção de atos maliciosos por parte de
adversários, impedindo-os de atingir seus objetivos. Portanto é essencial uma definição
clara dessa ameaça como prerrequisito para uma proteção física efetiva e garantida.
Idealmente, os serviços de inteligência deveriam prover informação suficiente para que
isso aconteça. Na realidade, a inteligência é limitada e as ameaças são dinâmicas,
gerando a necessidade de revisões regulares na DBT e no próprio PPF.

Em uma instalação nuclear, os métodos de detecção, as medidas para o retardo e a
composição da resposta a ações maliciosas deverão ser desenvolvidas levando em conta
as capacidades do adversário descritas na DBT.
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3.3. Proteção Física de Instalações Nucleares
Na acepção mais abrangente, o termo Segurança Nuclear refere-se a uma série de
medidas implementada por Estados e Organismos Internacionais para garantir a
segurança no manuseio, uso e estocagem de materiais radioativos (IAEA, 2006). Órgãos
internacionais, como a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) agem em
conjunto com os países signatários para elaborar normas e procedimentos para evitar
acidentes, prestar assistência caso aconteçam e também para prevenir o acesso a
materiais radioativos por parte de Estados, organizações ou indivíduos não autorizados.
A responsabilidade de aplicar essas normas e procedimentos recai sobre cada Estado,
mas, dadas as consequências de um ataque nuclear, um arcabouço de instrumentos
legais internacionais permite um trabalho conjunto entre Estados para garantir a
segurança em termos transnacionais (BROOKS, 2005, IAEA, 2009).

No caso restrito deste trabalho, entende-se Proteção Física como a série de medidas
cabíveis e necessárias para prevenir que indivíduos entrem em posse e façam uso de
materiais nucleares ou radioativos em atentados contra o Estado, autoridades,
instalações, patrimônios ou contra a população em geral. Essas medidas devem garantir
que material radioativo não saia de seus respectivos repositórios sem autorização, não
seja extraviado quando em trânsito e não ganhe acesso a locais passíveis de serem alvos
de ataques.

Em vista de ataques terroristas recentes em diversos países, a comunidade internacional
reconhece que medidas novas e mais poderosas devem ser tomadas para proteção e
prontidão para uma gama de cenários de ataques que incluam o terrorismo nuclear
(IAEA, 2007).

A pior hipótese neste cenário é a aquisição, por parte de terroristas, de uma arma
nuclear. Uma arma nuclear é um artefato de enormes custos e tecnologia, em cuja
proteção os Estados que as possuem investem recursos extraordinários. No entanto, de
posse de material radioativo, pode-se confeccionar uma artefato de dispersão
radiológica, a chamada “bomba suja.”
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Uma “bomba suja” é uma bomba química convencional que contém material radioativo.
A bomba é usada para dispersar este material, mas causa também os seus efeitos
inerentes. No entanto, é improvável que, além dos efeitos diretos da explosão, estes
artefatos causem sérios prejuízos à saúde e ao ambiente. Mortes e ferimentos seriam
causados pela explosão. O material dispersado provavelmente resultaria em baixas
doses de contaminação e em um leve aumento no risco de longo prazo de desenvolver
carcinogênese (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2002).

Embora não seja significativamente mais perigosa que uma bomba convencional, uma
“bomba suja” pode ter um profundo efeito moral devido à desinformação do público em
geral sobre efeitos biológicos das radiações ionizantes. Custos econômicos, no entanto,
poderiam ser altos, afetando os arredores do local da explosão, prejudicando comércio e
valores de propriedades, além dos custos de descontaminação da área afetada.

Artefatos mais elaborados, no entanto, podem ser consideravelmente mais danosos que
os contemplados pela literatura oficial. Aspersões lançadas por um projétil contendo
certos isótopos, e.g., Plutônio 238, Césio 237 ou Cobalto 60, poderiam causar danos
graves à saúde e ao meio ambiente, podendo tornar grandes áreas inadequadas para
habitação, agricultura ou pecuária. Fenômenos dessa natureza foram observados em
testes de armas nucleares na década de 1950, quando envoltórios de contenção da onda
de choque dos artefatos foram irradiados pela reação nuclear e distribuídos por grandes
áreas, forçando a evacuação de habitantes locais e tornando produtos agrícolas e de
pesca impróprios para consumo por décadas (BIERLY, 1965). O acidente de Goiânia
também é representativo do grande perigo representado por certos isótopos radioativos
(OKUNO, 2013).

3.4. Plano de Proteção Física de Instalações Nucleares
O PPF de uma instalação nuclear é o conjunto de procedimentos, equipamentos e
pessoal necessários para garantir a integridade dos trabalhadores, do patrimônio, das
informações e do material radioativo e nuclear desta instalação (IAEA, 2011(a);
2011(b)). Desenvolvido com base na DBT, o PPF deve contemplar todos os aspectos do
funcionamento da instalação e sua devida proteção.
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O PPF deve estabelecer procedimentos para regular o funcionamento normal da
instituição, como o controle de acesso de trabalhadores, visitantes e veículos, controle
de acesso de trabalhadores às áreas protegidas e vitais, identificação de trabalhadores e
respectivos níveis de acesso, manutenção do inventário de materiais radioativos e
nucleares e controle de acesso a esses materiais. Além do funcionamento normal,
eventos extraordinários também deverão ser contemplados. Da mesma forma que um
incêndio deverá disparar uma série de ações por parte dos trabalhadores, um acidente
radioativo ou uma tentativa de invasão deverão ter os seus próprios procedimentos
previstos no PPF. O PPF também deverá conter os critérios para conscientização e
treinamento dos trabalhadores nos procedimentos adequados a esses tipos de eventos.

No caso específico de uma tentativa de invasão, o PPF deverá prever como deverá ser o
desempenho adequado das funções de detecção, retardamento e resposta, de forma a
prevenir o acesso a materiais sensíveis. Um plano bem projetado, com pessoal
devidamente treinado e equipamento adequado não apenas será eficiente em impedir
ações dos adversários, mas reduzirão a probabilidade de que estas aconteçam. Estas
funções são explicadas a seguir:

Detecção: Métodos de detecção incluem postos de observação visual, patrulhas,
sensores de presença, câmeras de circuito fechado, contabilidade do material
radioativo, selos e sistemas de monitoramento de processos que envolvam esses
materiais. A detecção pode ser imediata ou subsequente, com a verificação de
selos e de inventários.

Retardo: Medidas de retardo devem ser implementadas de forma a impedir o
acesso do adversário ao material sensível, seja para subtração ou para
sabotagem, e consiste em barreiras físicas como muros, cercas, portas, portais
&c. A medida do retardo é o tempo que, após a detecção, é necessário para que o
adversário remova o material da instalação ou sabote as facilidades associadas.
Em sua implementação, o retardo deverá ser suficiente para que a resposta do
pessoal de proteção física possa interromper as ações dos adversários, podendo
abranger desde uma ação interna à instalação até uma operação de busca e
recuperação, em caso de remoção não autorizada do material.
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Resposta: Medidas de resposta são implementadas em sequência à detecção. A
força de proteção física deverá avaliar o evento e as ações de defesa podem ser
desde a resposta imediata, para neutralizar as ações do adversário, até emitir um
alerta para as forças policiais, visando a adequada investigação do evento e
recuperação do material subtraído. Medidas de prevenção de remoção não
autorizada de materiais sensíveis diferem das medidas de proteção contra
sabotagem, uma vez que a sabotagem pode acontecer antes da evasão do
adversário da área vital da instalação. Caso a DBT identifique a possibilidade
desse tipo de ação, medidas mais restritivas deverão ser postas em operação.

Assim como o acesso às áreas protegidas e vitais e aos materiais sensíveis deverão ser
restritos aos trabalhadores que comprovadamente necessitam desse nível de acesso, o
PPF e a sua documentação deverão ser conhecidos, em sua íntegra, apenas pelos
trabalhadores diretamente envolvidos no gerenciamento de uma emergência da natureza
de uma tentativa de invasão.

3.5. Análise de Vulnerabilidade
A análise de riscos é uma função da ameaça, uma medida da possibilidade de sucesso de
uma ação maliciosa contra a instalação; das consequências, medida da perda ou prejuízo
que irá ocorrer no caso de sucesso da ação maliciosa; e do desempenho de um PPF na
prevenção do sucesso de uma ação maliciosa. A análise de vulnerabilidade (AV)
(SANDIA, 2011) é uma metodologia para avaliar a efetividade de um PPF na prevenção
de tais ações.

A metodologia de AV envolve uma ampla investigação da instalação em foco e para
isso requer um complexo planejamento. Uma vasta quantidade de informações deve ser
coletada e analisada pelos especialistas em AV. Estrutura hierárquica funcional dos
trabalhadores, plantas baixas da instalação, equipamentos de detecção disponíveis,
contingente e equipamentos da força de proteção física, quantidade e qualidade das
barreiras de proteção das áreas protegidas e vitais, procedimentos de acesso a estas
áreas, situação geográfica da instalação e análise do DBT utilizado na elaboração do
PPF são apenas alguns dos itens levantados para elaboração da AV.
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Para este estudo, no entanto, duas ferramentas de análise utilizadas na AV serão de
grande importância na averiguação da utilidade das ferramentas de simulação em RV: a
análise de trajetos e a análise de cenários.

A análise de trajetos consiste em representar as áreas físicas em um diagrama, um grafo
hierárquico, em que cada nível do grafo está associado a uma dessas áreas, indo desde a
região externa à instalação até as áreas vitais, em ordem de grau de restrição de acesso,
das menos restritas até as mais restritas. Entre os níveis desse grafo estão representadas
as barreiras físicas de proteção e as vias de acesso, como muros, portas e portais. Para
penetrar em uma área mais restrita do que aquela em que se encontra, começando pela
área externa, naturalmente, um adversário terá que, obrigatoriamente, atravessar o que
se interpõe entre uma área e aquela imediatamente interior. Para cada uma das formas
de ultrapassar a barreira entre uma área e a seguinte (e.g.: passando pela portaria ou
pulando a cerca) estarão associados um valor de tempo que o adversário vai gastar e
uma probabilidade de detecção dessa passagem.

Os valores de tempo para ultrapassar uma barreira física podem ser medidos
experimentalmente e tabelados. Desta forma podemos estimar o tempo que um
adversário levaria para pular sobre um muro, cortar uma cerca, arrobar a fechadura de
uma porta ou abrir um buraco de acesso em uma parede de concreto. A DBT preverá
também que tipo de equipamento o adversário estará carregando e como isto afetará sua
mobilidade.

Em cada uma das vias entre áreas adjacentes, estão também os meios de detecção de
uma tentativa de invasão. Associada a cada um desses meios está uma probabilidade de
detecção. Esta pode ser a probabilidade de um agente da portaria de identificar uma
credencial falsa ou de um sensor detectar a presença de vibrações em uma cerca.

Uma vez montado esse diagrama, pode-se estudar quais seriam os caminhos em que a
detecção seria menos provável ou qual via de acesso tomaria do adversário o menor
tempo. Esses valores serão importantes ao se analisar as linhas do tempo do percurso do
adversário e o da resposta dos agentes de proteção física.
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Desta forma a análise de trajetos avalia a efetividade das ações de resposta comparando
o tempo de resposta com o tempo utilizado pelo adversário em cada um dos possíveis
trajetos. Além disso, essa análise evidencia os trajetos mais vulneráveis a uma invasão.

A segunda técnica, a análise de cenários, exige a avaliação de um especialista em
proteção física. De posse da análise de trajetos, o especialista analisa a consistência de
cada cenário postulado de invasão. Estabelecidos os cenários mais prováveis e realistas,
uma simulação da ação é reproduzida e analisada sobre uma planta da instalação. O
passo seguinte seria a realização de uma simulação em campo (force-on-force).

O que se pretende averiguar nesta etapa é se, antes desse último passo - a simulação em
campo - uma simulação virtual seria útil para essa análise. Dada a complexidade de um
exercício real, que, além de alterar a rotina de trabalho da instalação, apresenta riscos
para os partícipes, espera-se constatar que a realização de simulações virtuais facilitam a
análise da sequência de eventos (difícil de registrar no exercício real) e que aperfeiçoam
o treinamento dos agentes de proteção física para o exercício de suas funções, além de
evidenciar falhas nas estratégias de proteção.
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Capítulo 4

4.Métodos

A verificação da aplicabilidade das técnicas de RV na elaboração de um PPF de uma
instalação nuclear começa pela escolha de uma instância de tais instalações, neste caso,
o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN). O IEN é um instituto de pesquisa da Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), situado em uma colina na parte sul de Ilha do
Fundão, Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O IEN enquadra-se na categoria de
instalação nuclear, pois conta, em suas instalações, com um reator nuclear de pesquisa,
instalações para produção de radiofármacos e depósitos com materiais radioativos,
sendo, portanto adequado, como um caso exemplo, a este estudo.

A etapa seguinte é a construção de um modelo virtual do IEN. Este modelo deverá
conter todas as funcionalidades necessárias à simulação das ações previstas no PPF por
parte dos agentes de proteção física e também permitir as ações dos adversários.

A partir da técnica de análise de vulnerabilidades, as vias mais prováveis, que seriam
usadas pelos adversários, serão investigadas e recriadas no modelo. O resultado da
simulação será então comparado com as previsões geradas pela AV. Caso a comparação
seja favorável à aplicabilidade, um exercício real deverá ser realizado em campo, para
uma nova comparação.
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4.1. Construção do Modelo Virtual do IEN
Os itens seguintes descrevem as características e funcionalidades necessárias ao modelo
virtual e a forma empregada para a incorporação de tais características ao modelo.
4.1.1.

Base do Modelo Virtual

O modelo virtual do IEN foi criado a partir de um levantamento topográfico da Colina
da Sapucaia, onde está situado, das plantas baixas das edificações existentes no terreno
do Instituto e das vias de acesso a veículos e pedestres. As edificações, com exceção das
portarias de acesso e da sala de vigilância, onde se encontram os monitores que
reproduzem as imagens capturadas pelas câmeras virtuais de circuito fechado, são
representadas apenas por sua superfície externa, tendo sido mapeadas com os
respectivos aspectos reais de suas fachadas.

Para modelar uma parte dos objetos e construções usou-se o programa de modelagem
tridimensional 3ds Max. Este software permite a construção de modelos, animações e
também é usado para a produção de jogos de computador. A Figura 4.1 mostra a
interface do 3ds Max com o modelo do depósito de material radioativo sendo
construído.

Figura 4.1: Interface do 3ds Max
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Outro software de modelagem 3D, o Blender, também foi usado. Trata-se de um
programa de fonte aberta para criação de animações, efeitos visuais, modelagem para
impressoras 3D, aplicações interativas e jogos. A Figura 4.2 mostra a modelagem de
uma escada de acesso ao depósito e de construções anexas.

Figura 4.2: Interface do Blender

4.1.2.

Motores de Jogos

Motores de jogos (game engines) são programas com interfaces gráficas para a criação
de jogos de computador. Para tal, são capazes de produzir ambientes virtuais com alto
grau de realismo. Nestes ambientes pode ser adicionada uma grande variedade de
objetos de cena, e, associados a cada um, comportamentos e funcionalidades
específicos, implementados através de uma programação característica ao tipo de
objeto. Desta forma, foram criadas fontes radioativas virtuais e detectores virtuais, com
funcionamento à semelhança de suas contrapartidas do mundo real. O núcleo de jogos
que foi utilizado para a criação do modelo virtual é o software Unity. A Figura 4.3
mostra a interface gráfica do Unity com o modelo do depósito e alguns elementos da
cena, como as lâmpadas. As Figuras C.1 a C.7 do Apêndice C mostram, como exemplo,
algumas telas que exibem trechos da programação, em C#, que regem o funcionamento
de algumas das funcionalidades do modelo virtual.
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Um aspecto importante na construção do modelo é a possibilidade de uma representação
realista das condições climáticas e de iluminação natural, pois estas têm um grande
efeito nas condições de visibilidade no terreno, e podem afetar a eficácia de uma
patrulha de ronda ou de uma resposta a uma invasão.

Figura 4.3: Interface Gráfica do Unity

As Figuras 4.4 e 4.5 mostram uma comparação entre a Portaria I e sua representação no
modelo. As Figuras 4.6 e 4.7 fazem o mesmo para o depósito de materiais radioativos.

4.1.3. Avatares
No mundo dos jogos de computador, os personagens são conhecidos como avatares.
Cada operador da simulação – o jogador – tem a sua representação no ambiente virtual
na forma de um avatar, de maneira que possa interagir com o ambiente e com os outros
avatares. A Figura 4.8 mostra a representação dos avatares de um vigilante e de um
adversário nas proximidades do depósito de materiais radioativos.
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Figura 4.4: Imagem da portaria 1.

Figura 4.5: Imagem do modelo virtual da portaria 1.
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Figura 4.6: Imagem do galpão de armazenamento de materiais radioativos.

Figura 4.7: Imagem do galpão de armazenamento de materiais radioativos virtual.
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Figura 4.8: Avatares do simulador.

4.1.4. Funcionalidades
Além das já citadas fontes radioativas e respectivos detectores, todas as características
dos procedimentos do PPF são passíveis de implementação, como, e.g., restrição de
acesso a áreas protegidas, detecção de presença, de substâncias ou de radiação.

No caso dos adversários, todas as regras de invasão também podem ser implementadas,
tais como o tempo decorrido na superação de cada obstáculo. No caso dos agentes de
proteção, podem ser estabelecidas as regras segundo as quais o adversário será
neutralizado.

4.1.5. Rede para Múltiplos Usuários
Outra característica importante para a funcionalidade do modelo é que ele possa ser
operado por múltiplos usuários, que vão operar os vários personagens nas simulações.
Como esta facilidade está embutida no núcleo de jogos, será possível realizar o
exercício da simulação de uma tentativa de invasão, com a participação de vários
membros da equipe de proteção agindo contra uma equipe de adversários. O programa
permite ainda a comunicação entre os membros de cada equipe, tornando não apenas o

38

grupo de defesa mais eficiente, mas também o grupo de adversários mais eficiente. A
Figura 4.9 mostra a tela para a conexão em rede dos jogadores.

Figura 4.9: Tela de conexão em rede.

Esta característica de múltiplos usuários permitirá também estudos e treinamentos da
coordenação de toda a equipe nas ações de neutralização dos adversários, pois os
agentes diretos de proteção estão sob a coordenação do responsável por toda a execução
das ações do PPF.

4.2. Exercícios no Modelo Virtual
Para a averiguação da utilidade do modelo virtual para os fins deste trabalho, i.e., a
elaboração das estratégias de PF e o treinamento da coordenação dos agentes de
segurança, foi elaborado o seguinte experimento, compatível com os recursos
disponíveis para este estudo.

Um adversário dá início ao experimento, quando tenta cortar ou pular a cerca do
perímetro externo, no lado Sul da instalação. Ao fazer isso, um alarme é disparado na
sala de controle da guarda e o chefe de turno deve constatar que a ameaça é real. Ao
constatar a invasão, o chefe de turno envia um vigilante para cada área vital da
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instalação. O objetivo do adversário é a remoção não autorizada de uma fonte radioativa
que se encontra no depósito de materiais radioativos. Antes de chegar ao seu objetivo, o
adversário deve ultrapassar as seguintes barreiras:


Grade do perímetro externo, que deverá ser cortada ou que o adversário pode
transpor passando por cima dela para penetrar na área vigiada;



Grade da área protegida, que deverá ter sua tranca violada para o acesso à área
protegida, e



Porta do prédio do depósito, que também deverá ser violada, para acesso à área
vital, onde se encontra a fonte radioativa que é o objetivo do adversário.

O vigilante que se desloca para o prédio do depósito deverá localizar o adversário e
neutralizá-lo. Neste cenário supõe-se que o adversário tentará subtrair uma fonte junto
com a sua blindagem, o que fará que seu deslocamento se torne mais lento do que
quando não está carregando a fonte.

Caso a fonte seja retirada do depósito e posicionada em algum local do terreno, a equipe
de radioproteção deverá localizá-la com um detector de radiação. Isso poderia acontecer
caso o adversário resolva esconder a fonte em algum lugar do terreno para posterior
recuperação.

Os cenários de sucesso são aqueles em que, ao final da simulação, a fonte ainda se
encontra no terreno da instalação, incluindo uma eventual fuga do adversário sem a
fonte. O insucesso se dá quando o adversário consegue retirar a fonte do terreno do
instituto.

Embora de execução aparentemente simples e passível de poucas variações, este
experimento gerou uma série de resultados muito diferentes, alguns dos quais são
descritos no Apêndice D.

Cabe ressaltar que o que se analisa neste trabalho não é o resultado das simulações em
si, mas sim a sua utilidade para os fins aqui propostos.
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Capítulo 5

5.Ferramentas de Avaliação

5.1. Público Objetivo
Para a investigação da validade da ferramenta aqui proposta, os métodos apresentados a
seguir, neste capítulo, foram aplicados na forma de questionário e entrevista a três
grupos distintos, a saber:

Grupo dos Vigilantes: A segurança patrimonial da instalação é feita por indivíduos
uniformizados,

armados

e

que

portam

alguns

equipamentos,

como

rádios

comunicadores e coletes balísticos. Os vigilantes são funcionários de uma firma de
prestação de serviços contratada pela instalação. A seu cargo estão as funções de
controle de acesso à área vigiada da instalação (perímetro externo) de pessoas e
veículos. A escolha desse grupo parece natural, já que são os executantes das ações de
PF.

Grupo de Proteção Física do IEN: Formado por servidores e instituído formalmente
através de uma Portaria Executiva (no 016, de 29 de abril de 2014). Seus membros são
de diferentes setores do IEN e possuem formações e funções diferentes: funcionários
administrativos, físicos e engenheiros, sendo que alguns possuem título de mestre e
outros de doutor.
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A cargo desse grupo está a elaboração do Plano de Proteção Física da instalação. A
ideia de fornecer a esse grupo uma ferramenta em RV para a análise de diversos
cenários também é natural, pois seriam eles seus usuários principais, na elaboração das
estratégias de PF.

A escolha do terceiro grupo foi feita com o propósito de realizar a avaliação da
ferramenta por indivíduos que não estivessem diretamente ligados à atividade de PF,
mas que possuíssem conhecimento comprovado no uso de sistemas e em cognição
humana. Para isso o convite para participar do experimento foi feito a um grupo de
engenheiros (mestres e doutores) do Laboratório de Usabilidade e Confiabilidade
Humana e do Laboratório de Interface Homem/Sistema do IEN. Uma das principais
atividades desses profissionais é o estudo e avaliação da resposta de operadores de
sistemas de controle, em especial na operação de usinas nucleares, às características das
interfaces homem-máquina desses sistemas.

5.2. Método de Likert
Para estudos que tinham como objetivo medir a atitude de indivíduos do ponto de vista
do behaviorismo (estudo dos comportamentos), em especial para prever possíveis ações
que resultem dessa disposição ou atitude, uma série de métodos (LIKERT, 1932) foram
desenvolvidos e, de certa forma, evoluindo, de uns para os seguintes. Em seu artigo de
1932, o psicologista social Rensis Likert fez uma análise bastante profunda das várias
metodologias e aplicações existentes à época, fato que fez com que a metodologia
passasse a ser conhecida como “Escala de Likert.”

O teste consiste em uma medida psicométrica que resulta da aplicação de um
questionário em que o respondente usa uma escala para medir o grau em que concorda
ou não com afirmações feitas a respeito do assunto em estudo. Em sua forma mais
comum, a escala conta com cinco graus de opinião: concordância integral, concordância
parcial, indiferença, discordância parcial e discordância integral. Algumas aplicações
podem usar um número par de opções, para que se force o respondente a determinar se
concorda ou não, sem a opção de indiferença; outras, um número maior de opções, de
forma a refinar os níveis de concordância.
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A justificativa para usar um método de medida do “humor” das pessoas neste trabalho é
o fato de que, se por um lado, as coisas são clara e precisamente definidas (o simulador
em RV), tem-se que levar em conta que serão seres humanos que vão operar cada
personagem dos cenários de simulação, que vão imaginar os possíveis cenários de
invasão, que vão analisar os dados resultantes do experimento e que vão treinar as ações
de PF usando a ferramenta. Outro ponto a ser observado é que, embora siga
metodologias e dependa de tecnologia, a PF é principalmente humana, já que é contra a
ação de pessoas que se pretende criar defesas.

As vantagens em se usar a escala de Likert são (BERTAM, 1999) a facilidade de sua
construção, o fato de terem grande probabilidade de produzirem medidas confiáveis e
são de fácil resposta para os participantes. As desvantagens podem ser: tendência
central, caso os respondentes acharem que devem evitar categorias de respostas
extremas, dificuldade de reprodutibilidade e sua validade pode ser de difícil
demonstração.

5.3. Método da Análise de Conteúdo
5.3.1. Definição
Análise de conteúdo é um conjunto de procedimentos que permite ao analista fazer
inferências baseadas na organização de informações individuais (KRIPPENDORFF,
1989). Esta definição abrangente é reformulada pelos vários autores que são referência
no assunto.

A análise de conteúdo trata informação seguindo uma metodologia (BARDIN, 2011)
que consiste nas fases de pré análise, exploração do material e tratamento dos
resultados. Na pré análise é feita a escolha do material a ser analisado e também são
formuladas as hipóteses que se pretende testar. A exploração do material consiste em
identificar e classificar os conteúdos. Nessa fase, conhecida como codificação, as
palavras, frases, ideias e conceitos equivalentes devem ser agregados em classes,
seguindo um critério semântico, e não linguístico, de forma que repetições não
influenciem na enumeração e frequência em cada classe. Estas classes vão permitir uma
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descrição das características do conteúdo. O critério de o quão precisa e diferenciada é
essa equivalência, deve ser uma função do volume de dados e da especificidade da
pesquisa. No caso deste trabalho, o pequeno número de discursos analisados pede uma
codificação que permita o agrupamento de várias opiniões semelhantes em uma mesma
classe, como será visto no capítulo que trata da análise dos resultados. A partir daí,
procede-se com a contagem das ocorrências em cada classe.

A partir desses conceitos básicos, a literatura discorre, em grande extensão, sobre os
pormenores das características específicas a cada tipo de estudo, e um dos temas
abordados com frequência é a dicotomia entre a análise qualitativa e a quantitativa.
KRIPPENDORFF (2004) afirma que texto é sempre qualitativo e que a categorização
de unidades textuais é considerada a mais básica forma de mensuração, e que uma
análise semântica pode resultar em uma resposta textual ao que se pesquisa. A utilização
de quantidades, no entanto, pode veicular importâncias relativas, além de ser mais clara
e adequada a tratamentos estatísticos. Da mesma forma, BARDIN (2011) afirma que em
pesquisas qualitativas, a análise deve ser feita em relação à presença ou ausência de
características de um dado fragmento de texto e, em oposição, na quantitativa a
referência deve ser a frequência da ocorrência de cada característica do conteúdo. No
entanto, a classificação dos conteúdos em classes e o acúmulo das ocorrências em cada
classe indica que qualquer análise de conteúdo conduz, naturalmente, a uma
interpretação qualitativa e outra quantitativa.

5.3.2. Método de Uso
A análise de discurso, quando usada em sua área nativa, a teoria da comunicação, lida
normalmente com textos e discursos previamente existentes. Como, neste trabalho,
pretende-se abordar uma questão simples – um simulador em RV é útil no planejamento
e treinamento da PF de uma instalação nuclear? - em que o discurso não existe de
antemão, a solução adotada foi a realização de entrevistas com os integrantes dos grupos
alvo, de forma a se obter um material para esta análise. Desta forma, o material aqui
analisado é o registro gravado dessas entrevistas. LEGEY et al. (2017) usaram um
método muito semelhante para analisar o efeito didático do uso de vídeos educacionais
estereoscópicos que veiculavam informações básicas sobre os usos pacíficos da energia
nuclear em uma sociedade moderna.
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As perguntas usadas nas entrevistas tiveram como objetivo induzir nos entrevistado um
discurso que abordasse os temas de interesse deste trabalho. As perguntas abertas, da
forma “Na sua opinião, em que a RV pode contribuir...?” (POPPING, 2015) buscaram
impressões e compreensões qualitativas dos entrevistados. Embora os respondentes não
tenham o mesmo grau de capacidade para se expressar ou o façam em diferentes estilos,
sua atitude em relação ao tema é, na maioria das vezes, deixada clara na comunicação
(GREER, 1988).

5.3.3. Confiabilidade e Validade
A confiabilidade da análise de conteúdo pode ser avaliada na medida em que a
codificação, feita por dois ou mais analistas distintos, concordam ou discordam
(BENOIT, 2010) na sua abordagem ao mesmo conjunto de textos. Quando dois
codificadores concordam, não se tem que escolher entre duas interpretações diferentes
do mesmo material e pode-se ter mais certeza de que estas interpretações não dependem
das idiossincrasias de cada analista. Em caso de discordância irreconciliável e
consistente, chega-se a um impasse. Deve-se também levar em conta que textos e
discursos são produzidos – e consumidos – por seres humanos, de forma que é natural
que haja certa quantidade de ambiguidade e discordância que deve ser tolerada.

Em contraste, validação da análise é o quanto os dados medem, realmente, o que a
análise de conteúdo foi projetada para medir (BENOIT, 2010) e não é necessariamente
garantida por duplicação de resultados, já que concerne a verdade (KRIPPENDORFF,
1989). Por este critério, a validação da análise é mais difícil de garantir, e, se muitos
estudos publicados falham em abordar a confiabilidade, ainda mais deixam a validação
de lado (BENOIT, 2010).

Confiabilidade mede a reprodutibilidade de resultados, e que ruídos exógenos não estão
afetando os resultados, já a validade de uma pesquisa provém uma garantia de que as
afirmações que resultam da pesquisa se confirmam em confronto com os fatos
(KRIPPENDORFF, 1989).
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5.3.4. Vantagens e Desvantagens
Leitores geralmente privilegiam o conteúdo que está em concordância com as próprias
concepções. Com o uso da análise de conteúdo garante-se um tratamento igual a todos
os pontos de vista veiculados em um texto ou discurso (KRIPPENDORFF, 1989). Além
disso, são citados como pontos vantajosos para o uso da analise de conteúdo o fato de
ser econômica e poder ser aplicada tanto para pesquisa qualitativa quanto para
quantitativa. Em contrapartida, a análise de conteúdo pode ser demorada, é difícil se
isentar das tendências do pesquisador (bias) e que seu resultado pode sempre ser
questionado.
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Capítulo 6

6.Resultados

6.1. O Simulador
Para a realização deste trabalho construiu-se um modelo em realidade virtual de uma
instalação radioativa real, e este é um resultado tangível que poderá ser usado nos
estudos e treinamentos de proteção física da instalação representada.

6.2. Avaliação pelo Método de Likert
Para a análise segundo a escala de Likert, foram obtidas as respostas de: 16
questionários do Grupo dos Vigilantes, cujos resultados são exibidos na Tabela 6.1; 7
do Grupo de Proteção Física (Tabela 6.2); e 5 do Grupo do Laboratório de Interface
Homem/Sistema (Tabela 6.3). Para estas tabelas, vale a seguinte codificação para as
respostas: DI: discordo integralmente; DP: discordo parcialmente; IND: não concordo
nem discordo; CP: concordo parcialmente; e CI: concordo integralmente.
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Tabela 6.1: Resultado do questionário para o Grupo dos Vigilantes.

Pergunta\Resposta

DI

DP

IND

CP

CI

1

2

1

0

10

3

2

0

0

1

15

0

3

1

2

3

2

8

4

0

2

2

8

4

5

0

0

1

3

12

6

0

2

0

4

10

7

0

0

2

3

11

8

0

0

1

6

9

9

0

0

0

2

14

10

0

0

0

1

15

Tabela 6.2: Resultado do questionário para o Grupo de Proteção Física.

Pergunta\Resposta

DI

DP

IND

CP

CI

1

0

0

0

4

3

2

0

0

0

2

5

3

0

0

1

3

3

4

0

0

1

0

6

5

0

0

0

1

6

6

0

0

0

1

6

7

0

0

0

2

5

8

0

0

0

1

6

9

0

0

0

1

6

10

0

0

0

0

7
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Tabela 6.3: Resultado do questionário para o Grupo Interface Homem/Sistema.

Pergunta\Resposta

DI

DP

IND

CP

CI

1

0

0

1

3

1

2

0

0

1

1

3

3

0

0

1

3

1

4

0

1

0

1

3

5

0

0

0

0

5

6

0

0

0

0

5

7

0

0

0

0

5

8

0

0

0

0

5

9

0

0

0

1

4

10

0

0

0

0

5

Seguindo o formato recomendado por ROBBINS e HEIBERGER (2011), os gráficos
resultantes da escala de Likert para os três grupos são apresentados: na Figura 6.1, os
dados do Grupo dos Vigilantes; na Figura 6.2, os dados do Grupo de Proteção Física; e,
na Figura 6.3, os dados do grupo da Interface Homem-Sistema.
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Figura 6.1: Gráfico do resultado do método Likert, vigilantes.

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Discorda integralmente

Discorda parcialmente

Não concorda nem discorda

Concorda parcialmente

Figura 6.2: Gráfico do resultado do método Likert, grupo de PF.
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Figura 6.3: Gráfico do resultado do método Likert, grupo de LabIHS.

6.3. Avaliação pelo Método da Análise de Conteúdo
Para reforçar a percepção dada pelo método de Likert, de que a simulação em RV de
uma situação de emergência pode servir como uma ferramenta útil no planejamento e
no treinamento de estratégias de PF, foram realizadas entrevistas com os três grupo de
interesse e as respostas foram gravadas. Procedeu-se então, a transcrição dos trechos
relevantes no que toca a questão pesquisada, apresentados no Apêndice E.

Sob a ótica da análise de conteúdo, os trechos foram categorizados segundo as seguintes
codificações, que, por motivo de diferenças intrínsecas dos pontos de vista dos
entrevistados, são parcialmente diferentes para cada grupo.

6.3.1. Grupo dos Vigilantes
No Grupo dos Vigilantes, as codificações do conteúdo obtido em 17 entrevistas foram
definidas sob os seguintes rótulos e tiveram a seguinte contagem de ocorrências:
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Aspectos positivos do grau de realismo do modelo, com 5 ocorrências;



Aspectos negativos do grau de realismo do modelo, com 1 ocorrência;



Aspectos positivos do grau identificação com o modelo, com 2 ocorrências;



Aspectos negativos do grau identificação com o modelo, com 1 ocorrência;



Aspectos positivos da utilidade para o planejamento da PF, com 10 ocorrências;



Aspectos negativos da utilidade para o planejamento da PF, com 1 ocorrência;



Aspectos positivos da utilidade para o treinamento da PF, com 11 ocorrências;



Aspectos negativos da utilidade para o treinamento da PF, com 1 ocorrência;



Aspectos positivos da utilidade de uma simulação em RV, com 5 ocorrências;



Aspectos negativos da utilidade de uma simulação em RV, com 1 ocorrência.

6.3.2. Grupo de Proteção Física do IEN
Para o grupo de PF, as categorias receberam os seguintes rótulos, apresentados com as
respectivas ocorrências, resultando do conteúdo de 4 entrevistas:


Aspectos positivos do grau de realismo do modelo, com 3 ocorrências;



Aspectos positivos da utilidade para o planejamento da PF, com 4 ocorrências;



Aspectos positivos da utilidade para o treinamento da PF, com 2 ocorrências;



Aspectos positivos de custos/riscos de uma simulação em RV, com 2
ocorrências;



Aspectos negativos da utilidade de uma simulação em RV, com 2 ocorrências.

6.3.3. Grupo de Interface Homem/Sistema do IEN
Neste grupo, apenas um entrevistado ressaltou (positivamente) a utilização de um
ambiente virtual colaborativo.

Da mesma forma que no grupo de PF, o grupo Homem/Sistema também apontou
aspectos destacados devido à especialização dos cinco entrevistados, e as codificações e
respectivas ocorrências foram:


Aspectos positivos do grau de realismo do modelo, com 5 ocorrências;
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Aspectos negativos do grau de realismo do modelo, com 2 ocorrências;



Aspectos positivos da utilidade para o planejamento da PF, com 5 ocorrências;



Aspectos positivos da utilidade para o treinamento da PF, com 4 ocorrências;



Aspectos positivos de custos/riscos de uma simulação em RV, com 4
ocorrências;



Aspectos positivos do grau de facilidade de interação com o modelo, com 2
ocorrências;



Aspectos positivos da utilização de um ambiente virtual colaborativo, com 2
ocorrências;



Aspectos positivos da utilidade de uma simulação em RV, com 2 ocorrências.

6.4. Discussão dos Resultados
Nos gráficos das Figuras 6.2 e 6.3, é mostrado que os respondentes entenderam a
proposta de uso da ferramenta de RV e aprovaram as aplicações sugeridas. O gráfico da
Figura 6.1, por outro lado, mostra que houve uma concordância, mas não tão favorável,
a esta tese. No entanto, são esses os indivíduos que poderão ser treinados, da forma aqui
preconizada, pela ferramenta proposta, o que dá, à opinião desse grupo, uma relevância
particularmente importante.

Com os resultados acima apresentados, para o Grupo dos Vigilantes, a análise de
conteúdo sugere uma resposta positiva ao uso de ambientes virtuais para planejamento e
treinamento de estratégias de PF em instalações nucleares.

Com relação aos pontos negativos de uma simulação (Grupo de PF), cabe mencionar
que se trata de questionamentos relacionados às diferenças entre uma simulação e uma
situação de risco real e de como o ser humano se comporta em cada caso, como
explicado nos trechos:
“...a simulação se aproxima da realidade, mas não representa a realidade,
principalmente quando você tem tomadas de decisão de recursos humanos.”
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“...um pouco de resistência por parte dos agentes, por não estarem acostumados
com esse tipo de ferramenta, podem encarar isso como sendo simplesmente um
jogo [e não] como uma ferramenta profissional [..] pode comprometer um
pouco a eficácia do sistema.”

Para o grupo de PF também fica sugerida que a simulação se presta aos fins propostos.
Cabe ressaltar que uma objeção levantada por um dos entrevistados deste grupo foi que
a existência, na realidade e não na RV, de atividades interferentes que poderiam alterar
o resultado de uma simulação. Quanto a isso, e essa é mais uma das vantagens de uma
simulação em RV, pode-se dizer que todos os cenários que se possam imaginar são
passíveis de ser implementados e incorporados ao leque de simulações de eventos
hipotéticos.
Na codificação “Aspectos negativos do grau de realismo do modelo,” (Grupo do
LabIHS) as duas ocorrências se referem ao custo de se modelar adequadamente o
ambiente virtual, para que suas diferenças com o ambiente real não sejam fatores de
falta de identificação com o simulador. Uma das objeções foi com relação à vegetação,
que varia consideravelmente em termos de altura e densidade, entre cada serviço de
limpeza do terreno e que afeta, significativamente, as condições de visibilidade no
terreno real.

Algumas respostas à entrevista mostraram um não entendimento, pela parte do
entrevistado, do propósito do experimento, que não era de aplicar uma estratégia real de
PF, mas de mostrar as possibilidades de sua aplicação, como foi o caso demonstrado no
trecho reproduzido a seguir:
“...a ação que teve no virtual de você correr em frente ao ladrão [...] em direção
a ele está super errado.”
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Capítulo 7

7.Conclusões

7.1. Aplicabilidade do Sistema em RV
Com os resultados acima apresentados, entende-se que existem fortes indicações de que
ambientes virtuais colaborativos, modelados com base em instalações nucleares reais ou
hipotéticas, podem servir como ferramentas úteis para algumas das fases da elaboração
das medidas de proteção física das quais as instalações em questão necessitam, a fim de
prevenir a retirada não autorizada de fontes radioativas, sabotagem e demais atos
criminosos envolvendo materiais radioativos e nucleares.

7.2. Continuidade do Trabalho
Desde os ataques terroristas de 2001, o mundo viu uma mudança profunda nas práticas
de proteção física, com um aumento na percepção e na execução de PF em muitas áreas
da sociedade que nunca tinham testemunhado tanto escrutínio e controle (MARTIN
et al., 2017).

Conjugando o aumento constante das necessidades energéticas de nossa sociedade com
a possibilidade de agressões físicas e tecnológicas, o termo “segurança energética” cada
vez mais tem, em sua acepção, o aspecto de proteção física, incluindo aí uma
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dependência cada vez mais desejada de fontes de energia que não interfiram com o
clima do planeta, e entre essas, a fonte nuclear. Lembrando ainda que a geração
nucleoelétrica independe de clima e estações, mas requer que as práticas e salvaguardas
garantam seu uso adequado, tanto em termos de segurança quanto de proteção física.

Um dos aspectos que não foi abordado neste trabalho, mas que é tema recorrente no
assunto Proteção Física é a figura do insider, o colaborador interno. Embora seja
simples incorporar, ao modelo virtual, um personagem que represente um funcionário
da instalação que, por algum motivo, aja em conluio com os adversários, a abordagem
da PF se refere menos a simulações e mais ao estudo de aspectos psicológicos,
financeiros ou políticos que poderiam causar tal comportamento.

Outro aspecto que está causando considerável preocupação das equipes e estudiosos da
PF é o advento de veículos aéreos controlados remotamente - os drones. Neste tema, a
PF a instalações nucleares poderá aprender com a experiência de aeroportos de todo o
mundo, onde esses aparelhos, normalmente usados como brinquedos ou em filmagens,
já vêm causando vários problemas sérios de interferência com rotas de aeronaves em
procedimento de decolagem e aterrissagem. O uso criminoso desses aparelhos já foi
detectado - e noticiado na imprensa - nos conflitos atualmente ocorrendo no Levante.
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Apêndice A
Neste apêndice está reproduzido o questionário usado na análise segundo a metodologia
de Likert.
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SIMULAÇÃO VIRTUAL DE PROTEÇÃO FÍSICA
Esse questionário tem como finalidade avaliar a opinião da Equipe de Proteção Física
sobre a utilização de um ambiente virtual como ferramenta auxiliar no estabelecimento
de estratégias de PF e no treinamento da coordenação dos membros da Equipe nos
cenários hipotéticos de emergência.
Responda avaliando cada afirmação segundo o seguinte critério:
Valor 5: Concordo integralmente;
Valor 4: Concordo parcialmente;
Valor 3: Não concordo nem discordo;
Valor 2: Discordo parcialmente;
Valor 1: Discordo integralmente.
1. O ambiente virtual reflete as condições do ambiente real.
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

2. As telas de exibição fornecem a sensação de imersão no ambiente.
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

3. O comportamento dos personagens reflete o de pessoas reais.
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

4. A simulação das condições de visibilidade reflete as do ambiente real.
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

5. A simulação virtual pode auxiliar o planejamento da Proteção Física da instalação.
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

6. A simulação virtual pode auxiliar no treinamento da Equipe em situações de
emergência.
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

7. A simulação virtual pode auxiliar no treinamento da coordenação da Equipe em
ações conjuntas em situações de emergência.
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

8. A simulação virtual pode auxiliar na avaliação do dimensionamento da Equipe de
Proteção Física.
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

9. A simulação virtual pode auxiliar na avaliação das necessidades de equipamentos de
Proteção Física (luzes, sensores, câmeras).
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

10. A simulação virtual pode auxiliar na avaliação das ameaças às instalações do IEN.
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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Apêndice B
Perguntas para a Entrevista da Análise de Conteúdo

1. O que mais lhe chamou a atenção na simulação em RV?

2. Na sua opinião, em que uma simulação em RV pode ajudar no planejamento de
PF?

3. Na sua opinião, em que uma simulação em RV pode ajudar no treinamento de
PF?

4. Na sua opinião, quais são os pontos fortes de uma simulação com RV?

5. Na sua opinião, quais são os pontos fracos de uma simulação com RV?
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Apêndice C
Exemplos de programação no UNITY

Figura C.1: Código da chamada da função PrenderInvasor.
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Figura C.2: Código da chamada da função CortarGrade.
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Figura C.3: Trecho do código da função que atribui o tempo para cortar a grade.
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Figura C.4: Código da função da posição do adversário em relação à grade externa.
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Figura C.5: Trecho do código da função que verifica a evasão do adversário.
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Figura C.6: Trecho do código da função que exibe o painel de sucesso.
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Figura C.7: Trecho do código da função para cortar a grade.
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Apêndice D
Descrição de experimentos típicos

Experimento 1
Horário do experimento: diurno.
Ação do adversário: Cortou a grade externa, violou a fechadura da grade do depósito,
violou a fechadura da porta do depósito, pegou a fonte e saiu do depósito. Foi
neutralizado pelo vigilante ao sair do depósito.
Ação do chefe de turno: Ao ouvir o alarme, constatou a invasão e direcionou o vigilante
para o depósito. Manteve-se em comunicação com o vigilante informando as ações do
adversário.
Ação do vigilante: Partindo da Portaria I, dirigiu-se ao depósito e encontrou o
adversário saindo do mesmo. Neutralizou o adversário.
Resultado do experimento: Sucesso.
Tempo de experimento: 90 s.

Experimento 2
Horário do experimento: noturno.
Ação do adversário: Cortou a grade externa, violou a fechadura da grade do depósito,
violou a fechadura da porta do depósito, pegou a fonte e saiu do depósito. Foi
neutralizado pelo vigilante no terreno, quando se dirigia ao perímetro externo.
Ação do chefe de turno: Ao ouvir o alarme, constatou a invasão e direcionou o vigilante
para o depósito. Dirigiu-se ao depósito, já que as câmeras não permitiam ver as ações do
adversário.
Ação do vigilante: Partindo da Portaria I, dirigiu-se ao depósito e encontrou o
adversário, que se dirigia ao perímetro externo. Neutralizou o adversário no terreno.
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Resultado do experimento: Sucesso.
Tempo de experimento: 90 s.

Experimento 9
Horário do experimento: diurno.
Ação do adversário: Cortou a grade externa, violou a fechadura da grade do depósito,
violou a fechadura da porta do depósito, pegou a fonte e saiu do depósito. Ao sair do
depósito, escondeu-se atrás do prédio e aguardou a chegada do vigilante. Quando o
vigilante entrou no prédio, dirigiu-se à grade externa. Foi neutralizado pelo vigilante no
terreno, quando se dirigia ao perímetro externo.
Ação do chefe de turno: Ao ouvir o alarme, constatou a invasão e direcionou o vigilante
para o depósito. Manteve-se em comunicação com o vigilante informando as ações do
adversário.
Ação do vigilante: Partindo da Portaria I, dirigiu-se ao depósito e constatou o
desaparecimento da fonte. Avisado pelo chefe de turno perseguiu o adversário, que se
dirigia ao perímetro externo. Neutralizou o adversário no terreno.
Resultado do experimento: Sucesso.
Tempo de experimento: 73 s.

Experimento 11
Horário do experimento: diurno.
Ação do adversário: Cortou a grade externa, violou a fechadura da grade do depósito,
violou a fechadura da porta do depósito, pegou a fonte e saiu do depósito. Foi
neutralizado pelo vigilante ao sair do depósito.
Ação do chefe de turno: Ao ouvir o alarme, constatou a invasão e direcionou o vigilante
para o depósito. Manteve-se em comunicação com o vigilante informando as ações do
adversário.
Ação do vigilante: Partindo da Portaria ao lado do prédio da DICH, dirigiu-se ao
depósito e encontrou o adversário saindo do mesmo. Neutralizou o adversário.
Resultado do experimento: Sucesso.
Tempo de experimento: 98 s.

Experimento 15
Horário do experimento: diurno.
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Ação do adversário: Cortou a grade externa, violou a fechadura da grade do depósito,
violou a fechadura da porta do depósito, pegou a fonte e saiu do depósito. Foi
neutralizado pelo vigilante ao se dirigir à grade externa.
Ação do chefe de turno: Não ouviu o alarme, e somente constatou a invasão
visualmente quando o adversário violava a grade do depósito. Direcionou o vigilante
para o depósito. Manteve-se em comunicação com o vigilante informando as ações do
adversário.
Ação do vigilante: Partindo da Portaria I, dirigiu-se ao depósito e encontrou o
adversário no terreno. Neutralizou o adversário.
Resultado do experimento: Sucesso.
Tempo de experimento: 88 s.

Experimento 16
Horário do experimento: diurno.
Ação do adversário: Cortou a grade externa, violou a fechadura da grade do depósito,
violou a fechadura da porta do depósito, pegou a fonte e saiu do depósito. Ao sair do
depósito, escondeu-se atrás do prédio e aguardou a chegada do vigilante. Quando o
vigilante entrou no prédio, dirigiu-se à grade externa. Ao se ver perseguido pelo
vigilante abandonou a fonte no terreno e se evadiu.
Ação do chefe de turno: Ao ouvir o alarme, constatou a invasão e direcionou o vigilante
para o depósito. Manteve-se em comunicação com o vigilante informando as ações do
adversário.
Ação do vigilante: Partindo da Portaria I, dirigiu-se ao depósito e constatou o
desaparecimento da fonte. Avisado pelo chefe de turno, perseguiu o adversário, que se
dirigia ao perímetro externo. Observou o abandono da fonte no terreno.
Resultado do experimento: Sucesso.
Tempo de experimento: 68 s.

Experimento 19
Horário do experimento: diurno.
Ação do adversário: Cortou a grade externa, escondeu-se nas proximidades do depósito.
Foi neutralizado pelo vigilante.
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Ação do chefe de turno: Ao ouvir o alarme, constatou a invasão e direcionou o vigilante
para o depósito. Manteve-se em comunicação com o vigilante informando as ações do
adversário.
Ação do vigilante: Partindo da Portaria I, dirigiu-se ao depósito e encontrou o
adversário no terreno. Neutralizou o adversário.
Resultado do experimento: Sucesso.
Tempo de experimento: 67 s.
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Apêndice E
A seguir são apresentadas as transcrições de trechos, considerados relevantes para este
estudo, de algumas das entrevistas registradas em arquivos gravados:

Grupo de Vigilantes:

V01.mp3:
“...estratégia da simulação...”
“...tem tudo a ver com a gente...”
“...dá para treinar com aquilo...”

V02.mp3:
“O que me chamou mais a atenção na simulação foi o fato de elaborarem toda a parte
teórica da simulação baseado no que a gente vive [...] na nossa rotina de trabalho, que é
o Instituto, as grades, o setor onde o vigilante fica [...] os pontos onde foram
posicionadas as câmeras [...] de CFTV...”
“...elaborado nos mínimos detalhes, simulando o nosso dia-a-dia.”
“...dá para dar uma noção de onde você tem os pontos cegos...”
“...pega todo o planejamento que foi feito [...] executa na prática e tira todos os erros...”
“...melhoria para o nosso trabalho...”
“...simula o lado operacional do trabalho.”

V03.mp3:
“...parecia que estava dentro da realidade...”
“...demonstrou o mundo que nós vivemos aqui dentro...”
“...colocação dos vigilantes...”
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“...importante o interesse do instituto em prol da segurança...”

V04.mp3:
“...foi excelente essa visualização.”
“...pode tirar bastante proveito disso.”
“...comunicação entre os vigilantes...”

V05.mp3:
“...os bonecos e a parte física do [IEN].”
“...vocês não botaram todo o IEN [...] se botasse a montagem do IEN todo você teria
muito mais facilidade.”
“...a ação que teve no virtual de você correr em frente ao ladrão [...] em direção a ele
está super errado.”

V06.mp3:
“...o sensor...”
“...numa simulação real [...] pode prevenir sinistros futuros.”
“...se tiver um sinistro, a pessoa já vai saber como tomar a decisão certa para tentar
contornar aquele sinistro.”
“...importante para aprimorar a prevenção...”
“...você vai trabalhar com a realidade que pode ocorrer.”

V07.mp3:
“...a realidade é quase igual...”
“...ter a visão da área toda...”
“...pode corrigir os erros...”
“...vamos trazer da realidade virtual para a realidade atual...”

V08.mp3:
“...podemos visualizar [...] os pontos mais vulneráveis [...] o que se proteger também...”
“...sugere pontos de iluminação...”
“...disponibilizar os vigilantes em pontos estratégicos...”
“...num evento real as pessoas estariam [...] saberiam [...] articular pelo rádio...”
“...mostrar que muitos locais aqui são mal iluminados...”
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“...no evento real é mais difícil prever a ação do meliante.”

V09.mp3:
“...a comunicação no rádio e a abordagem ao elemento.”

V10.mp3:
“...uso da tecnologia no trabalho da segurança.”
“Antes não tinha esse tipo de tecnologia a nosso favor.”
“...no planejamento tem como explicitar os imprevistos percalços, falhas e [...] acidentes
que podem ser evitados no caso de uma situação real.”
“...certificar que todo o trabalho inicial, o mapeamento, foi bem elaborado...”
“...uma maneira mais rápida de ter uma resposta do que pode ser feito.”
“...está diferente em relação aos recursos que a gente tem hoje.”

V11.mp3:
“...o que foi mostrado, o monitoramento [...] a comunicação entre os vigilantes
“...deveria ter uma câmera...”

V12.mp3:
“...a realidade do ambiente e os pontos que, nós como seguranças, não enxergamos...”
“...você tem uma noção real do ambiente...”
“...consegue visualizar [..] onde é vulnerável [...] consegue acertar onde tem
vulnerabilidade...”
“...consegue botar a quantidade real de pessoas que é necessário...”
“...consegue botar vários pontos negativos de pessoas invadindo [...] ter uma visão real
de uma situação que pode vir a acontecer e nisso entrar com a solução [...] no espaço
real a gente não conseguiria fazer isso e você com um plano desses você consegue.”
“...quando acontecer na realidade você já sabe o que fazer.”
“...é você ter a noção do que pode vir a acontecer [..] é você estar preparado na realidade
[...] vai te dar uma noção real das coisas...”
“...[com] uma visão virtual você consegue já estar um pouco preparado para a
realidade...”
“...ponto fraco é que é um boneco, você estranha por causa disso [...] é um comando”
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V13.mp3:
“...colaboração no trabalho [...] mapeamento visualizado em tela...”
“...um algo a mais como treinamento...”
“...segurança é prevenção [...] com a simulação existe uma prevenção...

V14.mp3
“...as câmeras direcionando e o chefe de turma coordenando a equipe onde estava o
invasor...”
“...aprende olhando a simulação [...] coloca em prática e consegue desenvolver o que
estava vendo...”

V15.mp3:
“...foi impressionante porque tu via ali como se fosse real...”
“...dali vão surgir muitas ideias...”
“...nós vamos saber onde estão os pontos mais críticos [...] aonde deve ficar o vigilante
[...] quanto tempo vai levar para chegar ao local...”

V16.mp3:
“...facilidade de poder criar situações que na vida real ficaria mais inviável de fazer...”
“...posso criar certos tipos de situações com determinados tipos de contra resposta e
saber qual seria a mais viável para cada situação de invasão [...] qual seria a resposta
mais imediata para a situação.”
“...teríamos um contra ataque mais efetivo simulando cada evento em cada local do
instituto
“...evento que pode ser feito sem gerar nenhum tipo de [...] risco para o vigilante...”
“O ponto fraco é que [...] quando o fato é real [...] a pessoa toma um tipo de atitude, na
realidade virtual você pensa mais tranquilo...”

V17.mp3:
“...os gráficos que podem auxiliar bastante no nosso desempenho.”
“...pode ajudar numa possível situação real a gente ter uma reação mais rápida.”

Grupo de Proteção Física do IEN
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PF01.mp3:
“A possibilidade de se criar diversos cenários que na prática seria difícil.”
“A partir do grande número de cenários que se pode desenvolver com a ferramenta [...]
você pode realizar o seu planejamento de forma mais realista.”
“fazer treinamento com diversos cenários de difícil implementação prática por questão
de custos, por exemplo, ou até de recursos humanos, a criação de cenários que podem
vir a ocorrer [...] o treinamento num ambiente de realidade virtual certamente vai
favorecer o treinamento dos especialistas que atuarão numa execução do plano de
proteção física.”
“...vejo a realidade virtual [...] você poder fazer um exercício com menos esforço
laborial, custo menor, a possibilidade da criação de diversos cenários, de invasão, de
roubo de fonte radioativa...”
“...você pode treinar o cara no computador, nos diversos cenários, mas na prática ele
pode ter uma decisão própria [...] diferente [...] difícil de prever.”
“...a simulação se aproxima da realidade, mas não representa a realidade, principalmente
quando você tem tomadas de decisão de recursos humanos.”

PF02.mp3:
“...a proximidade [...] do espaço que está sendo analisado.”
“Verificar as possíveis situações que podem indicar vulnerabilidade.”
“...verificar e corrigir ações que não estão muito bem realizadas, verificar a
vulnerabilidade de alguns pontos da área ou ações do próprio cidadão

PF03.mp3:
“...você consegue visualizar como se fosse uma imagem real do problema...”
“...visualizar uma situação de fora, sem ter exposição a riscos.”
“...consegue discutir aquilo com o grupo de planejamento.”
“...falta de verba para fazer uma simulação real e demora para implementar todas as
possibilidades que existem.”

PF04.mp3:
“...o realismo dos cenários que foram apresentados.”
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“...dada a realidade que é apresentada [..] o ambiente virtual muito próximo do ambiente
real [...] pode ajudar no planejamento de distribuição de equipamentos de vigilância, na
estimativa do número de agentes necessários para poder cobrir todo o perímetro da
instalação...”
“...principalmente no treinamento dos agentes da força de segurança, você pode simular
vários tipos de eventos [..] ver de que forma o vigilante estaria pronto par agir e a partir
do resultado das análises dessas intervenções [...] elaborar procedimentos, protocolos
mais adequados para a ação dos vigilantes.”
“...proximidade com a realidade, a facilidade e versatilidade [para] gerar vários cenários
[...] de ações contra a segurança da instalação”
“...boa ferramenta para a ajudar na fase do planejamento das ações que devem ser
executadas pelos agentes de segurança.”
“...um pouco de resistência por parte dos agentes, por não estarem acostumados com
esse tipo de ferramenta, podem encarar isso como sendo simplesmente um jogo [e não]
como uma ferramenta profissional [..] pode comprometer um pouco a eficácia do
sistema.”

Grupo de pesquisadores do Laboratório de Interfaces Homem-Sistema [LABIHS]

HM01.mp3:
“...possibilidade de realizar treinamento sem ter que estar no local.”
“...bem realista.”
“...verificar o tempo que se leva em cada estágio [...] quantas pessoas se necessitaria em
cada setor...”
“...se o acesso aquele local é fácil ou não para pessoas que vem de fora...”
“...antecipa várias informações que você [...] possa testar depois durante um treinamento
[real]

HM02.mp3:
“...a realidade do ambiente [...] uma facilidade de interação das pessoas que estavam
controlando os avatares...”
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“...os cenários [...] difíceis de serem realizados de uma maneira real [...] por terem um
esforço financeiro, de pessoas, o cenário de realidade virtual pode substituí-lo de certa
maneira, mas não completamente, então pode servir como uma ferramenta para você ter
[...] dados iniciais para [..] tomar decisões [...] no planejamento de um outro cenário que
você vai realizar concretamente.”
“...você tem o treinamento [...] formal [...] antes desse treinamento [...] com a realidade
virtual, as pessoas que vão participar vão ter dados iniciais, um cenário [...] que vai
facilitar [...] o treinamento, vai fazer que fique mais fácil para ela entender o que vai
acontecer no treinamento [...] facilitar o processo de tomada de decisão.”
“Apesar da realidade virtual não poder [...] ter o ambiente real com todos os detalhes
[...] consegue dar uma sensação de um ambiente [...] um aprendizado dos procedimentos
[...] e facilitar o treinamento.”
“...nunca vai ser igual ao ambiente real [...] tem coisas no ambiente real, atividades
interferentes [...] vai ser difícil de imaginar...”

HM03.mp3:
“...você tem um cenário que reproduz razoavelmente a área...”
“...ajuda a ter um pouco mais de afinidade [com o terreno], a conhecer o ambiente um
pouco melhor.”
“...vão poder saber passo a passo o que têm que fazer, a coordenação, o script do que vai
acontecer...”
“...você consegue ter as coisas mais [...] planejadas previamente antes de você ter que
fazer de verdade [...] já sabe melhor por onde ir, o que você está esperando, o que vai
acontecer...”
“...para ficar o mais próximo do real [...] o cenário de um local [...] que não estava com
mato, mas lá, no mundo real está com mato [...] no virtual está de uma forma, quando
chega no real a pessoa pode se perder um pouco...”
“...toma muito tempo para fazer modelo 3D, o comportamento do avatar...”

HM04.mp3:
“...o realismo, bastante próximo [...] com o cenário do IEN.”
“...na quantificação das pessoas necessárias para fazer a proteção física, o
posicionamento das pessoas...”
“...economiza tempo, pode diminuir custos, acidentes que poderiam acontecer...”
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HM05.mp3:
“...gostei muito da modelagem [...] do IEN, identifica facilmente o instituto...”
“A grande vantagem do uso de simulação, tanto [...] matemáticas como em realidade
virtual, é que você pode tratar casos que não são tratáveis analiticamente, eu estou
falando de imprevisibilidade, se a simulação for corretamente construída, você pode dar
[...] liberdade próxima ao que acontece na realidade ao invasor, de forma que ele possa
tentar diferentes táticas de invasão.”
“...se você estipular os tipos de ameaças possíveis [...] você pode treinar o grupo de
vigilantes para essas situações, ou ir além, e colocar pessoas não treinadas em situações
não previstas, e criar um hall de conhecimento de casos não mapeados inicialmente.
“...treinar cognitivamente os vigilantes de forma que eles possam ficar cada vez mais
capazes de identificar situações imprevistas.”
“...se você não consegue [...] tempo necessário para construir um modelo
suficientemente próximo da realidade [...] você acaba se afastando da principal
vantagem da realidade virtual e se aproximando de modelos de simulação em geral [..] e
começa a encontrar as limitações que se encontram em modelos analíticos.”
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