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Resumo 
O conhecimento do comportamento humano, relacionando-o com o uso de um equipamento, num 
ambiente de stress, é crucial para evitar o erro do interface. A utilização correta de um produto 
provém da psicologia cognitiva, da aprendizagem e do treino do indivíduo, fatores que permitem 
melhorar, direta e indiretamente, a interação homem - produto. 
 
Esta pesquisa pretende compreender e analisar o equipamento de salvamento aquático, 
nomeadamente o design, a ergonomia, os materiais e tecnologias existentes, bem como as 
características da sua evolução e os fatores emocionais decorrentes da sua utilização.  
 
Os resultados serão posteriormente aplicados no design e desenvolvimento, inovação e sinergias, 
de equipamentos de salvamento aquático, através de critérios de design de produto e de interface. 
Tendo como objetivo tornar a interação inequívoca, auxiliando a aprendizagem e otimizando a 
utilização do equipamento entre os intervenientes, limitando o erro e reduzindo o stress. 
 
O salvamento aquático é uma das mais puras formas de altruísmo, exaltar essa aptidão é a 
recompensa para que outros possam viver. 
 
Palavras-chave: 
Design de Interação; Design de Produto; Design Simbiótico; Morfologia da sobrevivência aquática; 
Perceção de Interface; Comportamentos; Psicologia Cognitiva, Equipamento de Salvamento 
Aquático, Stress. 
 
 
 
 
 

Abstract  
Knowledge of human behavior and relating to the use of a device in a stressful environment is a key 
factor in avoiding systematic interface error. The correct usage of a product derives from the user’s 
cognitive psychology, learning and training, factors that allow directly and indirect improvement, on 
Human - Product interaction. 
 
This research aims to understand and analyze aquatic rescue equipment, namely its design, 
ergonomics, materials and current technologies, as well as its evolutionary characteristics and its 
emotional factors underling its deployment. 
 
The results will afterwards be applied into the design and development, innovation and synergies, of 
aquatic rescue products via product and interface design criteria. The drive is to render the aquatic 
rescue equipment with an unambiguous interaction, learning assistance and usage optimization, 
thus reducing the potential interaction error with an error free interface, and reducing potential 
stress. 
 
Water rescue is one of the purest forms of altruism, embezzling that aptitude is the reward so that 
others may live. 
 
Keywords: 
Interaction design, Product design; Symbiotic design; Aquatic survival morphology; Interface 
Perception; Behaviors, Cognitive Psychology, Water Rescue Equipment, Stress 
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INTRODUÇÃO 
Estima-se a nível mundial, que em 2004, morreram afogadas 388.000 pessoas, o que constitui a 3ª 
causa de morte não intencional, a seguir aos acidentes rodoviários, ferimentos e quedas, 
contabilizando 7% das mortes acidentais. World Health Organization (WHO) 

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs347/en/index.html#> [Nov.2012] 

Um salvamento na orla balnear demora normalmente menos de 5 minutos. Nesse espaço de tempo 
o Nadador Salvador (NS) tem de considerar inúmeros fatores, incluindo os meios de salvamento 
disponíveis, os métodos de salvamento adequados, as condições ambientais e o estado do mar, a 
abordagem e a assistência à vítima, a sua condição física e autoconfiança, determinantes para o 
sucesso do salvamento. 
 
No contexto específico do salvamento aquático, um ambiente em que a perceção situacional e as 
emoções propiciam o stress, a interação do equipamento com a vítima e com o NS são fatores 
cruciais para o sucesso de um salvamento.  
 
A eficácia de um salvamento depende diretamente do tempo de resposta, do treino específico de 
NS, da utilização de equipamento adequado e da correta utilização e interação deste. Porém a 
angústia decorrente deste tipo de situação dificulta a correta utilização do equipamento, muitas 
das incoerências formais, aliadas à falta de formação e treino dos NS, levam a uma incorreta 
interpretação e manuseio do equipamento. 
 
Atualmente, muitos equipamentos de salvamento encontram-se na iminência de se tornarem 
obsoletos. Sendo no ambiente aquático uma extensão do NS, estes equipamentos, raramente 
utilizam o design e o desenvolvimento de produto adequado ao contexto operacional do 
salvamento aquático, não considerando muitas vezes as mais recentes diretivas clínicas, e 
diferentes técnicas eficazes de salvamento. 
 
O design, através da conceção e do desenvolvimento de produto, investiga inúmeras variáveis de 
projeto adequando o comportamento Humano, facultando os meios para desempenhar 
determinada tarefa. A aplicação da ergonomia no equipamento de salvamento, nomeadamente a 
coerência visual e funcional, as relações de proxémica, visam facilitar o interface do equipamento, 
que deve ser explícito e intuitivo em particular no decorrer de um salvamento aquático, 
minimizando desse modo o erro durante a sua utilização. 
 
Não obstante haver respostas emocionais diferentes, devido às experiências individuais de cada 
um, a inclusão de elementos de design compreendidos emocionalmente através da interação, 
permite simplificar o processo e o tempo de aprendizagem, tornando-se numa experiência 
gratificante, aumentando a satisfação e a produtividade que advêm da relação homem – produto, 
fundamento do design simbiótico. 
 
O sucesso ou fracasso de um novo produto depende da capacidade de perceção do utilizador final e 
consiste em assimilar e identificar fácil e intuitivamente o produto, nomeadamente a forma, a 
função, o comportamento (direto e indireto), as emoções (percecionadas) subjacentes e a 
satisfação de utilização. 
 
O ser Humano identifica o produto através dos sentidos, permitindo que as sensações do corpo, 
depois de processadas e reconhecidas, se transformem em emoções, criando padrões de resposta 
relativos às várias situações a que é submetido. A cada nova situação, a diversidade dos níveis de 
atenção depende dos nossos sentidos, do modo como se interligam e dos resultados distintos da 
aprendizagem que moldam o nosso processo cognitivo (sensação – emoção / intuição – razão). 
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No contexto do salvamento aquático é essencial que o uso deste equipamento seja inequívoco e de 
fácil perceção, sendo fundamental uma análise das emoções às quais o NS está sujeito no contexto 
específico do salvamento aquático, permitindo uma adaptação do produto a uma variedade de 
situações específicas. 
 
O intuito é aplicar critérios do design (simbiótico, comunicação e produto) bem como a gestão do 
design na criação e desenvolvimento de equipamentos de salvamento funcionais, ergonómicos, 
adequados à tarefa, incorporando um interface condescendente e eficaz para o utilizador, 
promovendo sinergias empresariais, utilizando tecnologias e técnicas paralelas no desenvolvimento 
de produto. 
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1 O SALVAMENTO NO MEIO AQUÁTICO 
 

1.1 Metodologia 
A pesquisa e observação sistemática da utilização do equipamento de salvamento no contexto 
operacional, permite uma análise da interação do equipamento com o utilizador, e 
consequentemente a análise dos meios de salvamento existentes, levando à compreensão da sua 
evolução histórica e de design. 
 
A definição de critérios de design dos equipamentos de salvamento aquático, como seja os fatores 
de segurança, a ergonomia, o condicionamento da utilização, a simplicidade de interpretação 
(hick’s law), a facilidade de utilização (ockham’s razor), e em especial a facilidade de retificar erros 
decorrentes da utilização permitem o desenvolvimento de equipamentos de salvamento mais 
funcionais. 
 
Finalmente, o design e o desenvolvimento de produto, e a realização de testes com protótipos, 
viabilizam equipamentos mais eficazes, facilitando uma correta interação com o equipamento, 
alinhando-o com as expectativas dos NS e com as melhores práticas no salvamento aquático da 
atualidade. 
 

1.1.1 Seleção do local de estudo e grupo de utilizadores 

A praia de Carcavelos, frequentada pelos habitantes da região metropolitana de Lisboa, constitui o 
local de estudo e a equipa de NS o grupo de utilizadores analisado. Atualmente o efetivo de 16 NS 
que prestam serviço na praia de Carcavelos, constitui uma equipe permanente, durante a época 
balnear, de 1 de maio a 30 de setembro, que é reforçada com 3 NS adicionais de acordo com as 
necessidades operacionais, nas manhãs de julho a agosto com o afluxo de colónias balneares, bem 
como aos fins-de-semana. 
 
Parâmetros como a interação com o equipamento no quotidiano, a ansiedade, a avaliação 
emocional decorrente do uso, a tolerância de utilização e a aptidão do NS no desempenho da 
tarefa durante o salvamento no decorrer de diferentes Épocas Balneares (EB) serão analisados. 
 
O apoio da ASAMAR - Associação de Salvamento Aquático, que desde 2008 gere mais de 75 NS 
associados na praia de Carcavelos, permitiu uma análise proficiente no decorrer das EB 2009, 2010, 
2011, 2012 e 2013. 
 

 

Fig. 1 – Treino de rotina de NS 

 

Fig. 2 – Bandeira vermelha 
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A experiência do autor, NS desde 1994 e formador de NS desde 2007, com mais de 17.500 horas de 
serviço como NS em praia e em piscina, assim como mais de 1.000 horas como formador de NS, 
permitiu assimilar através de uma sensibilidade transversal um conhecimento empírico inerente ao 
desempenho desta profissão que posteriormente racionalizado permitiu o desenrolar da pesquisa. 
 

1.1.2 Análise da interação com o equipamento  

No contexto do salvamento aquático em praia, serão analisadas as limitações do equipamento, 
através da observação, registo fotográfico e vídeo. Adicionalmente, o parecer relativo ao 
desempenho do equipamento usado pelos NS mais experientes e de outros técnicos de salvamento 
será a base desta análise registada com recurso a entrevistas. No contexto da formação de NS, será 
observado o tempo de resposta e o tempo de aprendizagem no uso do equipamento em simulação 
e, sempre que possível, no decorrer de um salvamento. 
 
Finalmente uma análise às fichas de ocorrência determina um modelo das necessidades dos NS. 
Dessas conclusões será desenvolvido um conjunto de protótipos e equipamentos de salvamento, 
que visam responder às necessidades prementes dos NS, como é o caso de uma prancha de 
salvamento, sendo posteriormente testados pelos NS na praia de Carcavelos, no decorrer das 
épocas balneares de 2011 e 2013. 

1.1.3 Amostras 

Com o intuito de compreender as componentes do salvamento aquático, serão identificados os 
fatores cruciais dos meios de salvamento existentes e disponíveis, que permitem aos diferentes NS 
desempenhar a tarefa em vários locais de forma mais segura e através de um equipamento que 
atende à vítima e ao utilizador. 
 
A recolha de dados referente ao uso de equipamento de salvamento aquático, enquadrado em 
ambiente de praia, através de um questionário aos NS com experiência comprovada, em diferentes 
contextos de praia e condições marítimas, mas também pelas equipas de NS com métodos 
diferentes, visando criar um modelo de necessidades operacionais às quais o equipamento deve 
responder. 
 

 

Fig. 3 – NS em prevenção na linha de água emprega barbatanas e cinto de salvamento  
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A análise destes dados permitirá o desenvolvimento de critérios de design de interação de 
equipamento de salvamento aquático, transversal às diferentes situações e com diferentes 
tipologias, respondendo eficazmente às necessidades dos utilizadores no decorrer de um 
salvamento. 
 

1.2 Objetivos 
O objetivo desta pesquisa é identificar, analisar e compreender a interação do equipamento de 
salvamento aquático com o utilizador, num contexto de utilização crítica, visando o design e 
desenvolvimento sistematizado de equipamentos de salvamento aquático, que se julga 
determinante para permitir uma correta perceção e interação do equipamento, e 
consequentemente a redução do stress da vítima e do NS, no decorrer do salvamento. 
 
Na perspetiva do autor, e exposto neste trabalho, existe um atraso no desenvolvimento destes 
equipamentos, especificamente em Portugal, onde prevalecem interesses privados em detrimento 
dos aspetos técnicos no contexto operacional, como muitos dos equipamentos que o Instituto de 
Socorros a Náufragos (ISN) homologa. É portanto essencial desenvolver, através de parcerias e 
sinergias, não somente o equipamento de salvamento, mas também uma metodologia eficaz, de 
acordo com as melhores praticas já aplicadas em países como a Austrália, a Nova-Zelândia e até nos 
Estados Unidos, que possuem doutrinas de salvamento aquático eficientes e sustentáveis. 
 

1.2.1 Objetivos secundários 

 Eliminar o erro decorrente da utilização do equipamento, introduzindo elementos gráficos, 
melhorando a interação entre o equipamento a vitima e o NS; 

 Conceber equipamentos de salvamento aquático simbióticos; 

 Criar sinergias com empresas Portuguesas no desenvolvimento, produção e comercialização 
sustentável dos produtos desenvolvidos. 

 

1.2.1.1 Estudos a realizar 
 Analisar a evolução do serviço de salvamento aquático na praia de Carcavelos, nas épocas 

balneares de 2008 a 2012; 

 Identificar quais as necessidades operacionais para manter uma vigilância e socorro eficazes na 
praia, no contexto de plano integrado de salvaguarda da vida humana; 

 Identificar as emoções subjacentes dos intervenientes de um salvamento aquático (utilizador e 
vítima) visando a melhoria da interação entre estes e o equipamento de salvamento; 

 Qual o equipamento de salvamento aquático mais adequado para determinada situação, 
condições do meio e tipo de salvamento. 

 

1.2.2 Hipótese 

Desenvolver uma gama de produtos de salvamento aquático eficaz, através do design de 
equipamento e analisando a interação NS/vítima/equipamento, eliminando-se desta forma a 
probabilidade de erro, minimizando o stress e otimizando a eficácia do salvamento. 
 

1.2.2.1 Questões de pesquisa 
 De que forma o comportamento cognitivo decorrente de um salvamento aquático afeta a 

interação com o equipamento? 

 Como é que o stress afeta o desempenho decorrente da utilização do equipamento de 
salvamento aquático? 
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 Como pode o design simbiótico melhorar a funcionalidade do equipamento de salvamento 
aquático?  

 Podem os critérios de design de interface minimizar o stress decorrente da utilização do 
equipamento de salvamento, providenciando informação clara e inequívoca? 

 

1.2.2.2 Resultados e repercussões 
 Holísticos – Relevância social na consciencialização da necessidade de equipamento de 

salvamento aquático versátil, eficiente eficaz e sustentável; 

 Ergonómicos – formatação do equipamento de salvamento aquático, inequívoco, eficaz e 
intrinsecamente fácil de usar, atendendo a constrangimentos antropométricos e ergonómicos; 

 Design – implementação de uma metodologia de design na conceção e desenvolvimento de 
produtos de salvamento aquático; 

 Comercial – conceção, design e consequente desenvolvimento de uma gama de equipamentos 
de salvamento aquático, produzidos em Portugal, com potencial de serem exportados para os 
países membros do International life Saving (ILS). 

 

1.3 Enquadramento 
Em 1858, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace publicaram a teoria evolutiva, no livro A origem 
das espécies, que propunha a origem comum de todos os organismos. A teoria alterou 
profundamente a opinião científica sobre o desenvolvimento da vida, produzindo na altura da sua 
publicação uma revolução filosófica. Contudo, foi somente em 1866 que Gregor Mendel explicou a 
hereditariedade genética, a transmissão de características de geração em geração através da 
variação das características de determinada espécie, teoria provada em 1890 com a confirmação da 
divisão celular, mitose, proporcionada pelo aperfeiçoamento das lentes de microscópio. 

<http://anthro.palomar.edu/mendel/mendel_1.htm> [Fev. 2011] 

A capacidade de adaptação fisiológica do indivíduo deve-se em parte à mutação dos genes, que 
produzem novas características ou alteram outras previamente existentes, tal como a transferência 
de genes entre populações, resultado de migrações, ou transferência entre espécies. 

<http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/mutationsanddisorders/genemutation> [Mar. 2011] 

A evolução é portanto um processo de seleção natural que ocorre ao longo de sucessivas gerações, 
através da combinação de sucessivas, pequenas e aleatórias adaptações no qual as características 
hereditárias que contribuem para a sobrevivência do indivíduo, se tornam mais abundantes numa 
população, enquanto as características prejudiciais se tornam eventualmente mais raras. No 
entanto, quando estão separadas em populações sem cruzamento, a deriva genética e a seleção de 
novas características, provocam a acumulação de diferenças ao longo de gerações e eventualmente 
mutações. Um exemplo foi a peste negra que assolou a Ásia e a Europa no séc. XIV dizimando ⅓ da 
população. No séc. XVI a patologia é transportada para as Américas pelos primeiros navegadores 
europeus com genes resistentes, dizimando, aquando da sua chegada, metade da população, que 
nunca tivera contacto com a patologia. 

<http://www.who.int/csr/disease/en/> [Jun. 2012] 

A característica da postura bípede, fundamental diferença do homem em relação aos outros 
animais, aliada à sua capacidade de raciocinar e comunicar verbalmente, permite articular as 
sensações e perceções de forma a aprender e partilhar em sociedade. 
 
O sociólogo Abraham Maslow definiu em 1930 a pirâmide hierárquica das necessidades 
(fisiológicas, segurança, amor, auto estima e reconhecimento). Ao rever a hierarquia das 
necessidades de Maslow entendemos que a progressão dos vários patamares depende da 
satisfação do patamar anterior. Porém, no decurso da vida e com constantes mudanças é possível 
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contestar este modelo, consoante as expectativas do indivíduo, invertendo por vezes o sentido da 
pirâmide. 
 

A inserção na sociedade é um constituinte importante para atender as necessidades do indivíduo, 
permitindo através das relações sociais (família, cultura, politica, religião, etc.) uma multiplicidade e 
um crescimento da individualidade. 
 

1.3.1 Condicionantes do Homem 

Na antiguidade os egípcios tiveram acesso ao conhecimento do corpo humano através do processo 
de embalsamento e mumificação. Na Europa da Idade Média e durante séculos o corpo humano 
era considerado sagrado e a sua profanação para estudo era considerado uma heresia pela igreja 
católica. Porém, no séc. XIV as universidades tiveram um papel preponderante no desenvolvimento 
das ciências médicas, usando cadáveres não reclamados aprofundam os conhecimentos de 
anatomia. 
 
Os primeiros registos de desenhos de anatomia conhecidos são de Leonardo da Vinci, que analisou 
e registou detalhadamente a estrutura óssea, os vasos, os nervos e os músculos, providenciando 
uma referência detalhada com anotações fisiológicas com mais de 750 desenhos publicados no séc. 
XVIII. Com o avanço e compreensão da anatomia, e consequente evolução da fisiologia e da 
medicina, o relatório médico de Tossach, de 1744, relata uma ressuscitação boca-a-boca, um 
método abandonado durante anos e substituído pelos métodos manuais e sem contacto de 
Silvester e Schafer e Holgar-Nielsen, ministrado até 1995 pelo ISN.  
 

 

Fig. 4 – Desenho anatómico - Leonardo da Vinci 

 
O método de ressuscitação boca-a-boca atualmente preconizado foi reintroduzido na década de 
1950 nos EUA e normalizado pelo International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) e pelo 
European Recuscitation Council (ERC), que a cada 3 anos analisa e define as melhores práticas 
médicas que são implementadas em Portugal pelo Instituto Nacional de Emergência Médica 
(INEM). 

<http://bja.oxfordjournals.org/content/79/2/151.full.pdf> [Fev. 2012] 
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<http://www.trauma.org/archive/history/resuscitation.html> [Fev.2012] 

A carência de oxigénio (O2) no ar que respiramos, menos de 10% do ar atmosférico, provoca 
cefaleias, perda de visão e por último asfixia. Num indivíduo normal, 10 minutos em apneia poderá 
conduzir à inconsciência e provocar danos cerebrais irreversíveis. 

<http://www.medipedia.pt/home/home.php?module=artigoEnc&id=140> [Mar. 2012] 

 Até 1º minuto sem O2: Ventilação cessa e o coração irá parar em breve 

 Entre o 4º - 6º minuto sem O2: Possibilidade de lesões cerebrais 

 Entre o 6º - 10º minuto sem O2: Forte probabilidade de lesões cerebrais 

 Mais de 10 minutos sem O2: Certeza de lesões cerebrais irreversíveis 

 

Atualmente, com recurso a equipamentos de proteção individual e fornecimento de O2 o homem 
consegue permanecer em locais inóspitos como no espaço extraterrestre, no topo de montanhas, 
no fundo dos oceanos, em fogos e em ambientes tóxicos. Fisiologicamente, a imersão em água até 
o pescoço tem um efeito de compensação da força da gravidade, exercido pela pressão externa da 
água, deslocando cerca de ½ litro de sangue das pernas para o tórax, aumentando débito cardíaco, 
alterando a absorção de água pelos rins e estimulando a produção de urina.  
 
O contato com o meio líquido perde-se quando nascemos, sendo necessário retomar o contacto e 
aprender as técnicas motoras que permitem movimentar e progredir no meio aquático. A natação 
desencadeia na criança novas sensações, modificando o equilíbrio, alargando as experiências e 
capacidade motora sob o efeito de uma certa ausência de gravidade. Essa sensação, essencial ao 
NS, é treinada para que este estabeleça uma relação de confiança no meio hostil e mutável que é o 
mar, conferindo-lhe a capacidade de realizar o auto salvamento.  
 
Em 1918, após a 1ª Guerra Mundial, o médico Santy P. Marquis Moulinier revelou um estudo em 
que os soldados tinham exponencialmente mais probabilidade de sobreviver ao tratamento de 
ferimentos e ao choque, quanto mais rapidamente fossem socorridos e prestados cuidados 
médicos. Quando tratados até à 1ª hora após o ferimento, as vítimas tinham 10% de probabilidade 
de morte, com 4 horas 33% de probabilidade de morte e após 8 horas 75% de probabilidade de 
morte, comprovando a relação entre a rapidez na prestação de cuidados médicos e a probabilidade 
de sobrevivência. Posteriormente, em 1959, um estudo foi difundido pelo Dr. R. Adams Cowley, da 
University of Maryland Shock Trauma Center, que introduziu o conceito de Hora-Dourada. 

<http://www.umm.edu/shocktrauma/about_us/history.htm> [Mar.2012] 

 

Fig. 5 – Hora-Dourada 
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Existe uma Hora-Dourada entre a vida e a morte. Quando gravemente ferido o individuo tem menos de 60 minutos 

para sobreviver. Poderá não morrer naquele instante, mas em 3 dias ou 2 semanas mais tarde, no entanto algo de 

irreparável aconteceu no corpo.1 

 
Atualmente o tempo de atuação de uma equipa de emergência médica, na maioria dos países 
desenvolvidos, é de 8 minutos. O Washington State Department of Health, Office of EMS and 
Trauma System, registou em 2003 uma média de tempo de resposta abaixo dos 8 minutos em áreas 
urbanas, 15 minutos em áreas suburbanas e 45 minutos em áreas rurais. 

<http://www.wsdot.wa.gov/planning/wtp/datalibrary/facilitiessystemsuse/TheGoldenHour.htm> [Mar.2012] 

Em Portugal o tempo de resposta praticado pelo INEM, que garantir a prestação de cuidados de 
emergência médica, é de 15 minutos em áreas urbanas e 30 minutos em áreas rurais. Ao ligar o 
número nacional de socorro (112) tem início um processo de triagem e avaliação pelo Centro de 
Orientação de Doentes Urgentes (CODU), podendo a vítima ser assistida e transportada para uma 
unidade hospitalar, de helicóptero ou ambulância, consoante a sua localização e condição de 
saúde. 

<http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1772303> [Mar.2012] 

O corpo humano é um sistema orgânico repleto de limitações e os comportamentos o reflexo das 
condicionantes do meio. No meio aquático, o NS depende em grande parte da sua condição física 
para realizar a tarefa, e embora esta se altere gradualmente com a idade, o treino e a formação 
permitem manter a forma física e mental. 
 

1.3.1.1 O afogamento 
O primeiro registo de um afogamento data de 1237 a.C., um baixo-relevo representa o Rei de Alepo 
de cabeça invertida segurado por 2 ajudantes após o seu resgate do rio Orontes, na atual Síria. 
 
Os Romanos afogavam os condenados, a Lex Cornelia ordenava que os parricidas fossem colocados num saco 
cosido, juntamente com um cão, um galo, uma víbora e um macaco, e atirados ao mar. 2  

<http://www.1911encyclopedia.org/Drowning_and_life_saving> [Jan 2012] 

Usado no passado como pena capital, e abolido na Rússia somente no séc. XVIII, o afogamento é 
atualmente a 3ª maior causa de morte acidental (WHO), sendo ainda uma ocorrência trágica 
comum na proximidade de rios, lagos e do mar, sendo considerados fatores de risco: 
 

 O acesso à água 

 Populações rurais com baixo nível socioeconómico, de uma minoria étnica e sem formação 

 O género masculino, com idade entre os 18 e os 35, devido à exposição ao perigo 

 Bebés sem supervisão de um adulto ou na presença de outra criança 

 Embarcações inseguras ou superlotadas, desprovidas de coletes salva-vidas 

 O consumo de álcool nas proximidades ou na água 

 Condição física e saúde do indivíduo 

 Turistas, não familiarizados com os riscos e características do local 

 Inundações ou eventos cataclísmicos na proximidade de água 

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs347/en/index.html#> [Nov.2012] 

O International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) propôs a definição de afogamento 
como sendo o processo resultante do impedimento respiratório decorrente da submersão/imersão 

                                                             
1 There is a golden hour between life and death. If you are critically injured you have less than 60 minutes to survive. You might not die 

right then; it may be three days or two weeks later — but something has happened in your body that is irreparable. 
2 The Romans also drowned convicts. The Lex Cornelia ordained that parricides should be sewn in a sack with a dog, cock, viper and ape, 

and thrown into the sea. 
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num meio líquido. Fisiologicamente a definição de afogamento é a asfixia provocada pela imersão 
prolongada de um organismo num meio líquido, o que consequentemente leva à paragem cardíaca 
por falta de oxigénio no sangue. 

<http://circ.ahajournals.org/content/112/24_suppl/IV-133.full> [Jan 2012] 

O International Life Saving (ILS) na publicação Safety on European Beaches 2005 define as causas do 
afogamento como uma conjugação de um ou mais fatores que podem conduzir à morte, sendo 
eles: 
 

 Ignorância ou má avaliação do perigo 

 Falta de informação e consequente exposição ao perigo 

 Desrespeito das indicações de segurança 

 Falta de supervisão 

 Impossibilidade de resgatar a vítima 
 

1.3.1.2 Os sentidos e a perceção 
O aparecimento de um objeto na nossa mente é determinado pelo sentido da visão. A luz refletida 
de um objeto é projetada na retina em 2 tipos de células recetoras, os cones e os bastonetes, que 
convertem a energia luminosa em impulsos nervosos que através do nervo ótico registam a 
informação que é posteriormente processada no cérebro. Os cones são sensíveis aos 
comprimentos de onda da cor, e os bastonetes são sensíveis à luz, transmitindo ao cérebro 
informações sobre a luminosidade, que interpreta os sinais (forma, cor, dimensão, transparência, 
etc.), definindo o objeto consoante a nossa perceção. 
 
O nariz humano contém milhões de recetores olfativos, os cílios, que cobrem o epitélio nasal 
(localizado na parte superior da cavidade nasal). Diferentes compostos voláteis são transportados 
pelo ar até ao nariz através da respiração, do cheiro, ou através do fundo da garganta durante a 
alimentação. Para que um odor ou aroma possa ser identificado, os recetores nasais têm de 
analisar os compostos voláteis (um cheiro específico pode ser constituído por vários compostos), 
identificando-os conforme a perceção. 
 
O tato permite estabelecer um contacto direto com o meio que nos rodeia, é o sentido que permite 
avaliar o estado físico dos corpos (sólidos, líquidos ou gasosos), a sua textura (polidos ou ásperos, 
maciços ou fofos, secos ou húmidos), a sua forma e dimensão. Embora não tenhamos consciência 
de todas as informações recebidas pelo organismo, estamos sujeitos a diversos tipos de estímulos 
provenientes do meio. 
 
s.f. Fisiologia. Conjunto de perceções conscientes (especialmente tácteis) que têm origem na pele, assim como nas 

vísceras, músculos e articulações. 

<http://www.dicio.com.br/somestesia/> [Abr. 2011] 

A somestesia é a capacidade de receber informações, nem todas conscientes, sobre as diferentes 
partes do corpo referentes ao meio (exteriores) ou ao próprio organismo (interiores). O principal 
recetor corporal, a pele (incluindo lábios, língua e superfícies da cavidade oral) contém diversos 
recetores tácteis que detetam as sensações relacionadas com o tamanho, a forma, a temperatura, 
a radiação e os agentes químicos bem como a força e pressão reativa. 
 
s.f. Conjunto de sensações pelas quais se percebem os movimentos musculares. 

<http://www.dicio.com.br/somestesia/> [Abr. 2011] 

A cinestesia é sensação ou perceção do movimento, facultada pelos recetores localizados na cóclea 
do ouvido interno, e pela perceção do movimento muscular: fibras nervosas nos músculos, tendões 
e articulações, sensação de tensão e relaxamento da musculatura, possibilitando a perceção de 
atributos como a dureza. 
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As ondas sonoras produzem vibrações do ar que estimulam milhões de células ciliadas e são 
transmitidas ao cérebro que processa a informação recebida pelos ouvidos, procedendo à sua 
análise e descodificação. O ruído emitido pelas ondas sonoras (frequências compreendidas entre 20 
Hz e 20.000 Hz), produzidas ao tocar em diferentes objetos (efervescência, vapor, etc.) dá uma 
indicação da textura e contribui para a perceção do mesmo (tecido, água, etc.). Também é possível 
percecionar sons através da cavidade intraoral, quando se produzem ondas sonoras entre o maxilar 
e o crânio. 

<http://telecom.inescn.pt/research/audio/cienciaviva/constituicao_aaudicao.html> [Ago. 2012] 

As sensações são a captação de estímulos físicos do meio envolvente nos recetores nervosos 
através dos sentidos - tato, paladar, visão, audição, olfato e sinestesia. A deteção do estímulo 
sensorial, convertido em impulsos nervosos é enviada para o cérebro onde a informação é 
descodificada e organizada, atribuindo um significado de acordo com a aprendizagem prévia, 
denominado de perceção. 
 
A perceção fundamenta-se em dados sensoriais e na interação com os processos cognitivos como capacidade de 
prestar atenção, a memória e o conhecimento.3 Velik (2008) 

 
A interpretação das sensações pode ser treinada através da atenção seletiva, um processo de 
adaptação que acontece quando certas sensações permanecem inalteradas durante determinado 
período de tempo em que o organismo adapta a perceção, em função das experiências prévias e 
por não ter necessidade de reconhecer esse estímulo, reconhecido como redundante e normal. 
 
A teoria de Gestalt profere que a interpretação da informação recebida através dos nossos sentidos 
é agrupada em 4 princípios: a similaridade, a proximidade, a continuidade e a clausura, que explica 
que a soma das partes é mais que o somatório individual dos seus elementos. O que implica 
considerar o conjunto de fatores que caracterizam as relações entre todas as partes do objeto. 

<http://www.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/artigos/pdf/teccogs_n2_2009_artigo_louro_fraga_louro.pdf> [Mar. 2011] 

Os estímulos induzem o indivíduo a interpretar e organizar a informação de determinada maneira, 
fomentando a correspondência entre a perceção e o estímulo visual. Sem a tendência para 
organizar a informação e agrupar as perceções, seria necessário processar mais informação, 
reduzindo assim a capacidade do indivíduo percecionar. A mente perceciona formas simples, 
tentamos ver objetos e formas elementares, que, quando observadas como peças isoladas parecem 
não ter nexo, porém a mente interpreta a imagem e descodifica a mensagem. 
 

1.3.1.3 A aprendizagem cognitiva 
O indivíduo constrói o seu próprio conhecimento, não copia a realidade mas atribui significado às 
suas experiências, organizando uma realidade percecionada através dos seus sentidos, sem 
preconceção nem descartando a perceção individual, condicionada pela fisiologia e capacidade de 
atenção. Inicialmente o processo surge no ambiente familiar e desenvolve-se posteriormente na 
esfera social, concretizando-se num assimilar de conhecimento quando o indivíduo manifesta uma 
resposta, adequada ou não, interna e/ou externamente ao meio. A aprendizagem é um processo de 
adaptação do equilíbrio cognitivo, que oscila entre a assimilação e a acomodação do conhecimento, 
a primeira estimula o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, enquanto a acomodação influencia a 
assimilação, através da organização e classificação mental. 

<http://www.infoescola.com/educacao/teoria-cognitiva/> [Ago. 2012] 

 (…) a ciência cognitiva procura entender o que é conhecido - os objetos e sujeitos do mundo externo - e as pessoas 
que conhece - seu aparelho percetivo, mecanismo de aprendizagem, memória e racionalidade. Gardner (1996) 

                                                             
3 Perception is based on sensor data as well as on interaction with cognitive processes like focus of attention, memory, and knowledge.”  
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A atenção, compreensão, crença e motivação de cada indivíduo, dá origem a diferentes 
interpretações da mesma mensagem. O processamento da informação não existe como uma 
sequência de etapas inalterável; a aprendizagem presente pode influenciar o conhecimento 
previamente adquirido, estimulando a interação e condicionando um comportamento específico. 
 
As teorias pedagógicas atuais enfatizam, que a aprendizagem é um processo ativo, construtivo, acumulativo e 

objetivo, que implica a resolução de problemas.4 Shuell (1990) 

 
O processo de aprendizagem é condicionado por um conjunto de relações e perceções, integradas 
nos valores e convicções da sociedade na qual cada indivíduo se insere. Neste processo verifica-se 
uma metamorfose e adaptação aos estímulos, resultado da perceção e interação com as variáveis 
externas, às quais cada indivíduo está sujeito e que determinam o seu comportamento e a sua 
estrutura mental. 
 

1.3.1.4 Stress 
Hans Selye definiu pela 1ª vez o stress, considerado anteriormente como doenças do foro 
psicológico, ao analisar um conjunto de ratos expostos a condicionantes que alteravam o seu 
estado, resultando num estado fisiológico alterado comum. 

 
(…) surge um síndrome típico, cujos sintomas são independentes da natureza do agente prejudicial ou do tipo 

farmacológico do medicamento utilizado, caracterizando mais uma resposta ao dano. 5 Selye (1936) 

 
Este conjunto de perturbações orgânicas e psíquicas, provocadas durante determinado período de 
tempo, por estímulos ou agentes agressores (mudança brusca no estilo de vida, exposição a um 
determinado ambiente, frio, doença, emoção, fadiga, etc.), prejudicam ou impedem a realização 
normal do trabalho, são frequentemente alimentadas pela memória de experiências marcantes. 

<http://www.infopedia.pt/diciope.jsp?Entrada=stress&dicio=0&op=DefExpoente> [Jan. 2012] 

Gerir o stress depende da capacidade do indivíduo em executar a tarefa em diferentes ambientes. 
Porém efeitos colaterais decorrentes surgem após o período de sobrexcitação, provocando um 
desgaste no sistema imunológico, aumentando a probabilidade de patologias psíquicas e físicas, e 
em última instância podendo levar à depressão. Indivíduos com uma personalidade mais rígida e 
com tendências neuróticas, medicados ou com enfermidades frequentes, têm tendência a sentir o 
stress de forma mais intensa e recorrente. 

<http://web.usm.my/aamj/9.1.2004/AAMJ%209-1-4.pd> [Fev. 2012] 

                                                             
4 Current theories of learning, for instance, emphasize that learning is an active, constructive, cumulative, and goal-oriented process that 

involves problem-solving.  
5 (…) a typical syndrome appears, the symptoms of which are independent of the nature of the damaging agent or the pharmacological 

type of the drug employed, and represent rather a response to damage as such.  
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Fig. 6 – O estado de ansiedade potencia o stress 

Quer seja uma forma contínua (ex. stress pós-traumático, fadiga), ou pontual (ex. emoção, situação 
de perigo), ambos os estados de stress afetam a estabilidade emocional e consequentemente 
condicionam o desempenho do indivíduo (absentismo, desempenho, estados emotivos, etc.), 
comprometendo a tarefa e sociedade no qual este se insere. 
 
Embora associado a situações de desequilíbrio, o stress pode ser considerado adequado ou 
desadequado, consoante a tarefa, e não obstante essencial à sobrevivência. No caso do técnico de 
salvamento aquático, por ter de permanecer longas horas num pressuposto estado de alerta à 
procura de algo que raramente ocorre, as consequências de uma distração são consideravelmente 
perigosas, eventualmente fatais. 

<http://fionastefani.hubpages.com/hub/PhysiologyofStress> [Jan.2012] 

Considera, porém, a tarefa do nadador-salvador. Este tem de permanecer sentado, com frequência sob temperaturas 
elevadas, durante várias horas, aguardando que ocorra um acontecimento muito raro. Uma elevada percentagem 

da bibliografia científica documenta o enorme desafio à cognição e perceção humanas que isto representa. (…) 

existem fortes indícios que provam que a capacidade humana para reparar em eventos raros, enquanto realizam 
uma tarefa maçadora e repetitiva, é fraca.6 Journal of Injury and Violence Research (2010) 

 
Eventos anormais, independentemente da capacidade de adaptação, provocam estados de 
angústia, ansiedade e stress, sendo essencial considerar a exposição, a intensidade e a duração, 
bem como as diferentes respostas comportamentais de cada indivíduo, minimizando prováveis 
efeitos colaterais. 
 

1.3.1.5 A vítima  
A vítima de afogamento, quando consciente apresenta evidentes sinais de angústia. 
Fisiologicamente exausta, pode sentir náuseas e vómitos, sentir pressão no peito, cefaleias, 
hiperventilação, hipertensão, taquicardia e taquipneia. 
 
Ao nível cognitivo, apresenta um estado de confusão, híper vigilância, incapacidade de raciocinar e 
comunicar. Raramente as vítimas aceitam a sua condição e é comum a vítima consciente fugir do 
local e desaparecer na multidão. A ansiedade e o choque emocional inicial evoluem para um estado 
de negação, passando para um estado de ira e por último um estado de vergonha e tristeza 
profunda. 
 

                                                             
6 Consider, however, the task of a lifeguard. He or she must sit for long hours, often in hot weather, watching for a very rare event to 

occur. A large body of scientific literature documents the incredible cognitive and perceptual challenge this presents to human beings.(…), 

there is strong evidence that humans simply are not very good at noticing rare events while completing a boring, repetitive task.  
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Fig. 7 – Vítima de afogamento socorrida no areal 

O sucesso da tarefa depende essencialmente em acalmar a vítima e conseguir a sua cooperação 
comunicando quais os procedimentos. Por outro lado, mesmo sem resposta verbal por parte desta 
a interação permite avaliar o seu estado psicológico. A alternância entre um estado de pânico e um 
estado de bom humor facilita a recuperação e capacidade de raciocínio da vítima. 
 

1.3.1.6 O nadador salvador 
Em Portugal, e muito à semelhança do que se faz em outros países, o candidato a NS frequenta um 
curso de 135 horas que visa dotar o formando de conhecimentos teórico-prático. Prevenir 
situações de perigo, assumir a responsabilidade perante uma emergência, treinar a adaptação ao 
meio aquático, dominar as técnicas de salvamento aquáticas com e sem meios, conhecer o 
enquadramento legal, saber técnicas de prevenção e de vigilância, competências na avaliação da 
vítima e subsequente socorro e evacuação para uma unidade hospitalar, são alguns dos 
conhecimentos necessários a uma profissão que requer capacidades de observação, de decisão e 
de ação reagindo em conformidade no decorrer de um salvamento. 
 
No final das 5 semanas de curso procede-se a um exame teórico de resposta múltipla, a testes 
físicos de natação e outro teórico-prático relativo ao socorro e ao Suporte Básico de Vida (SBV), 
todos de carácter eliminatório, sob o escrutínio dos examinadores do ISN. Após aprovação os NS 
podem iniciar a sua atividade sazonal sem estatuto profissional nem escalão, em piscinas, praias 
fluviais e marítimas. 
 
Todavia, está informalmente deliberado que para a aptidão do NS, é essencial o período de uma 
época balnear e a consequente experiência adquirida devido à variação dos fatores de risco 
inerentes. É portanto essencial ter uma perceção apurada das limitações físicas e das do 
equipamento no decorrer de um salvamento, para exercer de forma condigna e profissional esta 
atividade de grande desgaste. 
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Fig. 8 – NS em patrulha no areal 

As duras condições de trabalho implicam um desempenho técnico e físico intenso, pois existe uma 
clara diferença entre usufruir da praia e trabalhar nesta 10 horas por dia. Fatores como a 
prevenção e a capacidade de vigilância são essenciais numa atividade em que o tédio alterna com 
momentos de stress intenso, quer seja pelo número de pessoas no areal ou pelo número de 
ocorrências, ou ainda pelas condições de mar e pelo desgaste físico e mental. Não obstante, o 
trabalho do NS proporciona momentos inesquecíveis, como o de salvar uma vida, que provoca 
emoções que perduram ao longo de uma vida. 
 
O salvamento aquático tem sido, até certo ponto, mecanizado. Barcos, veículos a motor e helicópteros são utilizados 
em operações de salvamento e na proteção dos elementos da equipa de salvamento. São utilizados vários 

instrumentos como barbatanas, bóias de salvamento e fatos de mergulho. A simples existência destes instrumentos 

demonstra um importante elemento do salvamento aquático; é frequente que os elementos da equipa de socorro 
tenham de entrar na água para concluírem o salvamento. A maior parte dos salvamentos realizados anualmente em 

todo o mundo obrigam um ser humano a travar uma batalha contra as forças da natureza para salvar outro. É a 
derradeira batalha da vida, que tenta triunfar sobre a morte.7 Bierens (2006) 

 
Um afogamento é uma ocorrência difícil de detetar numa frente de praia por um individuo sem 
treino, especialmente com a afluência que se encontra nos meses de verão nas praias da orla 
costeira portuguesa - a praia de Carcavelos com 1,5 Km de extensão chega a ter 60.000 utentes ao 
fim-de-semana. 
 
Muitos deduzem que é fácil identificar pessoas a afogar-se, porque demonstram sinais óbvios de aflição. Contudo, a 

tendência é que as pessoas se afoguem rápida e silenciosamente. Crianças e adultos raramente são capazes gritar 
ou acenar os braços quando estão em aflição na água e podem submergir em 20-60 segundos.8 Bierens (2005) 

 
Porém, um NS experiente consegue detetar um afogamento, antevendo o local onde haverá a 
maior probabilidade de ocorrer o acidente, quer seja por ser uma zona perigosa com agueiros ou 
pontões, quer seja pelos banhistas que pertencem a um grupo de risco, como são crianças e os 
idosos. Um afogamento causado por um Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) requer rapidez de ação 
por parte do socorrista, assumindo a responsabilidade de atuar em conformidade para reverter a 
paragem cardiorrespiratória em segurança. 

                                                             
7 Aquatic lifesaving has been mechanized to a degree. Boats, motor vehicles, and helicopters, for example, are used to expedite rescue 

services and protect the rescuers themselves. A variety of tools are also employed, like swim fins, rescue buoys, and wet suits. The very 

existence of these tools demonstrate an important element of water rescue: It often requires rescuers to enter the water to complete the 

rescue. In fact, most aquatic rescues performed each year around the world involve an elemental struggle by one human being against the 

forces of nature to rescue another. It is the ultimate struggle of life attempting to triumph over death.  
8 Many people assume that drowning persons are easy to identify because they exhibit obvious signs of distress. Instead, people tend to 

drown quietly and quickly. Children and adults are rarely able to call out or wave their arms when they are in distress in the water, and 

can submerge in 20-60 seconds 
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Nas operações de socorro aquático, o uso de auxiliares de flutuação permite efetuar um resgate 
mais seguro. Da interação com o equipamento, é possível apreender que cada meio tem as suas 
especificidades; o cinto e a bóia, usados para 1 ou 2 vítimas, enquanto a prancha permite o 
salvamento de várias vítimas em simultâneo em distâncias superiores a 50m, e eventualmente ser 
usada como maca de evacuação. Não obstante a formação, cada um destes meios requer treino e 
habituação em diferentes condições aquáticas. 
 

1.3.2 Condicionantes do Meio 

Cerca de ⅔ do planeta está coberto de água (lagos, rios, mares e oceanos) sendo esta uma 
importante fonte de recursos alimentares, minerais, energéticos e a principal via de comércio 
global. Os mares e os oceanos são sistemas dinâmicos sujeito a marés (criadas pela rotação da terra 
e pela ação gravitacional da lua e do sol), a correntes oceânicas e fluviais, a tempestades e 
maremotos, todos com efeitos diretos na orla costeira. 
 
A costa ocidental Portuguesa é caracterizada pelo afloramento costeiro (elevação da corrente fria 
do leito oceânico) e fustigada por ventos dominantes de Noroeste, os quais produzem uma 
ondulação favorável à prática do surf. O tamanho das ondas depende da força e direção do vento, 
do tempo que este sopra numa determinada área, produzindo ondulação e consequentemente 
correntes oceânicas. Destas destacam-se os agueiros ou correntes-de-retorno (resultado do 
desassoreamento e assoreamento contínuo por ação das marés), que devido à sua força provocam 
inúmeros incidentes com banhistas. 

<http://assets.weather-forecast.com/maps/static/Portugal.sstanomaly.jpg> [Abr. 2012] 

 

Fig. 9 – Agueiro ou corrente-de-retorno 

Atualmente parte do treino dos NS é dedicada à adaptação ao meio aquático, sendo inicialmente 
realizados treinos em piscina e posteriormente no mar, sem fato isotérmico, em água entre 15oC e 
os 19oC, para que cada indivíduo conheça e melhore a sua capacidade física e resistência à 
hipotermia. 
 
Compreender o ambiente em que os salvamentos são efetuados é crítico para um nadador-salvador bem preparado. 
A existência de ondas e rebentação dão origem a alguns dos mais desafiantes ambientes aquáticos.9  Bierens (2006) 

 
O ambiente aquático é um ambiente hostil, sendo que a adaptação a esse meio é um processo que 
se inicia quando visualizamos uma piscina, um rio ou o mar pela primeira vez. Esse processo de 

                                                             
9 Understanding the environment in which rescues are made is critical to the well-prepared lifesaver. Some of the most challenging 

aquatic environment are produced by the existence of waves and surf. 
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descoberta leva o indivíduo a descobrir o desequilíbrio, a desorientação e a deslocação horizontal, 
superando os seus preconceitos e receios.  
 
No cumprimento do dever o NS desempenha funções num meio geomorfológico (praia, fundo do 
mar, rochas, acessos) constantemente sujeito às alterações do meio aquático (oceano, rio, albufeira 
e lago), dominado pelas condições climatéricas (vento, maré, ondas, correntes marítimas, chuva, 
temperatura ambiente e água), às quais o NS é exposto. 
 

 

Fig. 10 – Praia de Carcavelos durante um temporal de Outono de 2011 

O NS deve ter a constante preocupação de se manter treinado e adaptado ao ambiente aquático 
específico, na praia ou piscina no qual se encontra a exercer funções. Os cursos de NS preveem 
aulas de piscina e de mar, expondo os formandos às condicionantes do meio, testando-os dentro 
de um limite razoável e seguro, após a adaptação ao meio e do treino em piscina, em que 
conhecem as suas limitações físicas e psicológicas. 
 
 

 

Fig. 11 – Adaptação ao meio aquático 

 

Fig. 12 – Resgate de vítimas 

 

1.3.2.1 Profundidade  
A exploração do mundo subaquático, com intentos económicos, levou o homem a mergulhar cada 
vez mais fundo descobrindo assim os seus limites. A apneia, ou mergulho livre, provoca alterações 
fisiológicas no organismo, como a vasoconstrição e a bradicardia, permitindo ao corpo humano 
mergulhar além dos 100m de profundidade através de treino específico, como a técnica da 
hiperventilação. O mergulho tem origens históricas na bacia do mar Mediterrâneo e no mar do 
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Japão. Na Grécia antiga, mergulhadores recolhiam esponja tal como as mergulhadoras japonesas 
recolhiam algas, ostras e pérolas com fins comerciais. 

<http://www.apneamania.com/code/index.asp> [Jan. 2011] 

 

Fig. 13 – Mergulhadoras Ama  

Sugashima, uma cidade localizada numa ilha no Japão central, tem uma pequena comunidade de mergulhadoras 

conhecidas por Ama. As Ama, literalmente “mulheres do mar”, mergulham para apanhar haliotis (abalones), 

conchas e algas marinhas durante todo o ano. Esta forma tradicional de mergulho é ainda mantida nas zonas 

costeiras do Japão, Coreia e China (…).10 

<http://kurungabaa.net/2009/04/06/ama-divers/> [Jan. 2011] 

As vítimas de afogamento, quando inconscientes, encontram-se normalmente a profundidades não 
superiores a 5m. No resgate subaquático, o treino de apneia ou mergulho livre é essencial para o 
NS, sendo estes submetidos a uma prova final de sustentação da respiração por 30 segundos com 
natação subaquática de 25m e o resgate de um manequim a 3m de profundidade. O mergulho de 
escafandro autónomo acumula mais riscos, devido à inalação de gases e passagem destes para o 
sistema circulatório, caso não seja feita uma ascensão e descompressão. Um acidente de mergulho 
requer tratamento numa camara hiperbárica, para repor a pressão parcial dos gases no sistema 
circulatório, um risco a que os NS normalmente não são sujeitos. 
 

1.3.2.2 Altitude 
As condicionantes do mal de altitude a que os alpinistas estão sujeitos, quando ascendem a 
altitudes superiores a 4000m e onde as concentrações de O2 atmosférico diminuem 
significativamente, exigem uma habituação de alguns dias na reposição dos níveis de O2 no sangue. 
Este fenómeno porém não representa um problema fisiológico para os técnicos de salvamento 
aquático, que habitualmente operam ao nível do mar. 

<http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520234208> [Fev. 2006] 

                                                             
10 The island town of Suga-shima, located in central Japan, holds a small community of female divers known as ‘ama’. Ama (literally ‘sea 

women’) dive for abalone, various seashells and seaweeds throughout the year. The traditional form of diving is still maintained in the 

coastal areas of Japan, Korea and China, (…) 
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Fig. 14 – Felix Baumgarten Red Bull Stratos 

Em 2012 o Austríaco Felix Baumgartner saltou a partir de um balão de hélio a 39Km de altitude em 
queda livre, atingindo os 1.342km/h, uma velocidade superior à do som. Para suportar o ambiente 
hostil da estratosfera, para além da proteção térmica e do sistema de suporte de vida, o fato é 
pressurizado para prevenir a ebulição dos líquidos e igualmente flexível, possibilitando um controlo 
aerodinâmico rudimentar e a abertura do paraquedas. 

<http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/07/the-right-suit/309011/> [Nov. 2012] 

1.3.2.3 Térmico 
A temperatura ambiente e a consequente regulação térmica têm efeitos evidentes no desempenho 
e no bem-estar do homem. Fisiologicamente está demonstrado que o corpo e em especial o 
cérebro, não tolera temperaturas acima de 41oC e abaixo de -35oC, constituindo um risco de vida. O 
frio afeta negativamente todas as funções fisiológicas, são disso exemplo as campanhas militares 
de inverno na Rússia dos exércitos de Napoleão e de Hitler, que expostas a temperaturas abaixo de 
-20oC conjugado com a má nutrição, sofreram centenas de milhar de mortes. 
 
A resposta do corpo humano à “vida no frio” incluem tremores, “pele de galinha”, redução do fluxo sanguíneo e, 

nos bebés o consumo do tecido adiposo castanho. Os perigos são a hipotermia, pé-de-imersão e frieiras. Fora dos 

trópicos, o frio é um perigo tão frequente quanto o afogamento depois de acidentes marítimos.11 

<http://dannyreviews.com/h/Life_Extremes.html> [Nov. 2010] 

Por outro lado o calor também tem efeitos negativos, provocando desidratação, cefaleias, 
desorientação e até perdas de consciência, situações comuns na praia durante o verão. A exposição 
à água fria e ao vento constitui um risco de vida que condiciona o desempenho fisiológico, e 
embora haja relatos de pessoas que sobreviveram 45 minutos imersos em água a 5oC, uma situação 
fatal em condições normais, um adulto saudável consegue resistir 30 minutos imerso em água a 
15oC sem entrar em hipotermia. Além disso a imersão em água fria pode também originar o choque 
térmico, provocando hiperventilação e a inalação de golfadas de ar, em particular num indivíduo 
não treinado e submerso. 

<http://www.sportsscientists.com/2008/01/exercise-in-cold-part-ii.html> [Out. 2010] 

Em Portugal a temperatura média oceânica na costa ocidental oscila no inverno entre 10oC e 15oC e 
no verão entre 15oC e 20oC; na costa Algarvia e nas ilhas dos Açores e da Madeira, a temperatura 
pode chegar excecionalmente aos 26oC. Na costa ocidental Portuguesa, durante os meses de verão, 

                                                             
11 Human responses to "Life in the Cold" include shivering, goose pimples, restriction of the blood flow and (in babies) the burning of 

brown fat. The dangers include hypothermia, trench foot, and frostbite — outside the tropics, cold is often as much of a danger as 

drowning after marine accidents. 
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de julho a setembro, o fenómeno do afloramento costeiro e a alteração das correntes oceânicas 
profundas, diminuem a temperatura à beira-mar provocando ocasionais nevoeiros. 

<http://www.io.fc.ul.pt/fisica/afloramento_costeiro.htm> [Nov. 2010] 

Um estudo demonstrou que a exposição gradual a temperaturas superiores a 32° C (90° F) debilita o estado de 

vigilância. Outro estudo revelou que a proporção total de sinais não detetados era 50% mais elevada e os tempos de 
resposta eram 22% mais demorados numa temperatura ambiente de 27° C (81° F) do que numa de 21° C (70° F). 

Num terceiro estudo, erros de pilotagem foram-se tornando progressivamente maiores em temperaturas superiores a 
29° C (84° F). Um estudo realizado por D.P. Wyon, I. Wyon, & Norin (1996) revelou que o desempenho num 
ambiente com uma temperatura superior a 26° C (79° F) afeta o desempenho de forma negativa. 12 United States 

Lifeguard Standards, January (2011) 

<http://www.lifeguardstandards.org/pdf/USLSC_FINAL_APPROVAL_1-31-11.pdf> [Dez. 2011] 

 

 

Fig. 15 – Temperatura média das águas do mar na costa portuguesa 

<http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MYD28M> [Nov. 2010] 

Atendendo a que a grande maioria dos resgates aquáticos é realizada em menos de 10 minutos, e a 
menos de 50m da linha de costa, é plausível efetuar um resgate sem fato e sem sofrer os efeitos da 
hipotermia. Não obstante o tempo de resistência supracitado pode ser consideravelmente 
alterado, quando existe uma exposição prolongada, visto que o NS está sujeito a 10 horas de 
serviço, exposto aos elementos e muitas vezes mal equipado, o que prejudica muito o desempenho 
da tarefa. 
 

                                                             
12 Researchers found in one study that a gradual exposure to temperatures above 90° F (32° C) impaired vigilance. Another study found 

that the overall proportion of missed signals was 50% higher and response times were 22% longer at an ambient temperature of 81° F 

(27° C) than at 70° F (21° C). In a third study, pilot errors were progressively greater at temperatures above 84° F (29° C). A study by 

D.P. Wyon, I. Wyon, & Norin (1996) showed that performance in an environmental temperature above 79° F (26° C) negatively affected 

performance. 
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Fig. 16 – Fato de natação integral Speedo Fastskin® FSII 

Uma das soluções poderá ser o desenvolvimento de um fato isotérmico enquadrado no salvamento 
aquático, permitindo ao NS enfrentar a exposição aos elementos, regulando indulgentemente os 
parâmetros fisiológicos. Este equipamento semelhante aos fatos de natação, de mergulho e de 
surf, deve ser de rápida colocação, ter um alto contrastante cromático, passível de ter um Personal 
Locator Beacon (PLB) e ser localizado a ½ milha náutica a partir de uma embarcação ou aeronave, 
ter flutuabilidade neutra possibilitando ao NS mergulhar a 5m de profundidade sem recurso a 
pesos nem barbatanas. Respondendo à grande maioria das situações de salvamento previsível no 
contexto do salvamento aquático, protegendo o NS da exposição à temperatura da água do mar e 
ao vento que se faz sentir na orla marítima em Portugal. 
 

1.3.3 Sinopse 

O indivíduo molda-se de acordo com a experiência adquirida no decurso da vida, de forma 
consciente e inconsciente Este processo depende da adaptação morfológica e da experiência 
decorrente do conhecimento transmitido, demorando muitas gerações a substanciar-se. 
Atualmente os recursos tecnológicos permitem acelerar esse processo, incrementando a 
capacidade sensorial e física, bem como a cognição do ser humano, melhorando, com o treino, a 
capacidade psicológica e motora. 
 
Sobreviver a condições extremas está intrinsecamente ligado à condição fisiológica do indivíduo, à 
sua idade, à condição física e à predisposição moral, fatores condicionantes que ditam se o 
indivíduo sobrevive ou morre. Uma criança com 3 anos tem uma fisiologia diferente de um adulto 
com 55 anos, diferenças que ditam a capacidade de sobrevivência. No entanto, com recurso à 
tecnologia, é possível habitar ambientes hostis. 
 
Biologicamente, o nosso subconsciente regula as experiências e o comportamento visceral como o 
stress, através de condicionantes emocionais, que percecionamos através das memórias individuais 
e coletivas no decurso da nossa existência, construindo um imaginário coletivo. Uma projeção 
filtrada pelas nossas diferenças e constituída por paradigmas, com os quais concebemos o que nos 
rodeia. Ações que provoquem ou tenham provocado medo e ansiedade, deturpam a nossa 
capacidade de raciocínio, resultando muitas vezes na utilização errada dos equipamentos. Por 
oposição, quando o ser humano está treinado e motivado, potencia o resultado e a eficiência, 
tornando mais fácil o desempenho da tarefa. 
 
O homem possui a capacidade de se adaptar aos mais diversos ambientes, dentro de certos limites 
fisiológicos e constrangimentos cognitivos. Porém, eventos anormais, independentemente da 
capacidade de adaptação, provocam estados de angústia, ansiedade e até de stress, e quando 
prolongados podem conduzir a um estado de depressão difícil de ultrapassar. O stress decorrente 
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do salvamento, com uma vítima de trauma ou em paragem cardiorrespiratória, uma ocorrência 
recorrente, que origina reações extraordinárias e que alteram abruptamente as capacidades 
fisiológicas e cognitivas do NS na forma de lidar com a tarefa. Vivências traumáticas podem ser 
tratadas clinicamente, a posteriori, é pois preferível prevenir na medida do possível, através do 
treino e de uma interação eficaz entre os equipamentos e o NS, minimizando estados emocionais 
alterados, que potencia o erro e consequentemente episódios traumáticos. 
 
Potenciar um sistema de salvamento, simplificando e sistematizando os procedimentos para que a 
tarefa seja executada dentro de uma normalidade controlada, de forma segura e eficaz, 
minimizando o erro. O exemplo da união com encaixe macho/fêmea ou o encaixe de peças 
simétricas, sistematiza uma solução simbiótica entre utilizador e produto, além da correta leitura 
do interface por parte do utilizador. 
 
A perigosidade no salvamento aquático advém de uma multiplicidade de condicionantes que 
determinam a operacionalidade dos equipamentos, do número e género de vítimas, das condições 
climatéricas e do tempo de resposta no salvamento, sem esquecer o treino e a preparação física e 
psíquica do NS. É portanto fulcral potenciar a interação entre o NS e o equipamento, através de 
produtos intuitivos e facilmente percecionadas, obtendo uma maior usabilidade do produto num 
contexto de utilização crítico. 
 

1.4 Evolução do salvamento aquático 
Desde que há registo de navegação marítima os relatos de naufrágios são uma constante da 
história. Um desses relatos foi publicado em 1735 e 1736, pelo autor português Bernardo Gomes 
de Brito (1688-1759), a Historia Trágico-Marítima Portuguesa, que relata 12 naufrágios, baseados 
em episódios dos Descobrimentos. 

<http://www.infopedia.pt/$historia-tragico-maritima> [Fev. 2011] 

<http://purl.pt/191/3/hg-30903-p/hg-30903-p_item3/index.html> [Fev. 2011] 

No final do séc. XIX com o advento do telegrama, a imprensa tinha o acesso à informação diária e mantinha o 

público atualizado. O naufrágio do RMS Titanic em 1914, onde ⅔ dos passageiros e tripulantes 
faleceram, reforçou a necessidade de criar regulamentos de salvaguarda da vida humana. Nesse mesmo 
ano decorreu a 1ª convenção que visava alterar e implementar normas para os equipamentos e 
procedimentos de salvamento, seguindo-se-lhe outras em 1929, 1948 e 1960. Representando passos 

importantes na modernização e criação de regulamentos de segurança de acordo com a evolução técnica da 
indústria naval. 
 

Após a 2ª Guerra Mundial com a fundação das Nações Unidas (UN), foi criada a International 
Maritime Organization (IMO) em 1959, que no âmbito da normalização do crescente tráfico 
marítimo teve a necessidade em adotar uma convenção que especifica os equipamentos e os 
protocolos para o salvamento marítimo, dando origem à International Convention for the Safety of 
Life at Sea (SOLAS). 

<http://www.imo.org/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx> [Mar. 2011] 

Em 1974 é adotado o tratado resultante da convenção internacional para a salvaguarda da vida humana 
no mar, SOLAS, que incluía não só as alterações acordadas até à data, mas também um novo processo de 

admissão tácita, destinado a assegurar que as mudanças seriam feitas num curto espaço de tempo. Esta 
prevê que uma emenda entre em vigor na data específica, salvo se as objeções à alteração forem recebidas 

de um determinado número de membros. Como resultado, a convenção foi sendo atualizada e alterada em 

várias ocasiões, tendo-se realizado a última em 2010. 

 
Embora a obrigação na assistência de navios em perigo seja consagrada tanto na tradição, como 
nos tratados internacionais, até à adoção da Convenção de Hamburgo em 1979, com a 
International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR), até à data nenhum sistema 
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regulava as operações de busca e salvamento. Foi desenvolvido um plano de busca e salvamento 
internacional, de modo a que onde quer que ocorra um acidente marítimo, o resgate de pessoas 
em perigo no mar é coordenado por uma organização SAR, e, quando necessário entre várias 
organizações através da cooperação. 
 
Os requisitos técnicos da convenção SAR obriga às partes assegurar o adequado resgate na sua 
região SAR. Portugal tem uma Search and Rescue Region (SRR) considerável, maior que a sua Zona 
Económica Exclusiva (ZEE), englobando uma área sensivelmente metade do tamanho da Europa 
Ocidental, o que implica manter um dispositivo em permanente alerta como é o caso da esquadra 
751 da Força Aérea Portuguesa (FAP). 

<http://www.imo.org/Conventions/> [Fev. 2012] 

A profusão destas normas, que regram a segurança nos mares, advém da necessidade de 
regulamentar as tecnologias existentes à data, as quais nascem do desenvolvimento social e do 
comércio global. 

 

Fig. 17 – Search and Rescue Region – Portugal 

 
Após a industrialização, em finais do séc. XIX nos EUA, o crescimento económico da sociedade 
permitiu às pessoas usufruírem de mais tempo de lazer, aliado ao facto da maioria das cidades da 
costa leste ter sido implantada perto de cursos de água, levando a que as populações incorressem 
em acidentes aquáticos. 
 
Estes acidentes incentivaram os órgãos governativos a ocuparem-se da salvaguarda da vida 
Humana, inicialmente através de nadadores experientes e posteriormente através de entidades, 
voluntárias e estatais, criadas para o efeito. 
 
Para responder ao problema dos afogamentos, estâncias balneares e governos locais começaram a contratar 
sobretudo bons nadadores para «guardar» a praia. Em Atlantic City, numa fase inicial, a polícia municipal era 

responsável pelas funções de salvamento, mas os recursos policiais rapidamente ficaram sobrecarregados com esta 
responsabilidade. Assim, em 1892, foi criado um corpo de NS. (Methot, 1988). Consta que a expressão “patrulha da 

praia” foi cunhada em Atlantic City. (Atlantic City Beach Patrol, 2002) 
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Ao longo da costa de Jersey, em Cape May, os esforços de prevenção de afogamentos começaram com bóias de 

salvação penduradas em balneários e com o suprimento de dóris na praia que podiam ser utilizados para 
salvamento. Em 1865, os hotéis começaram a contratar pessoal para as dóris. Posteriormente, foi iniciada uma 

contratação municipal de NS, que continua em curso até aos dias de hoje. (Cape May Beach Patrol, 2001) 

Na Costa Ocidental foi adotada uma tendência semelhante, com balneários junto à costa e com a contratação de NS 
para assegurar a segurança dos banhistas. Contudo, foi apenas em 1908 que foi contratado o 1º NS municipal, 

Hinnie Zimmerman, pela cidade de Long Beach, na Califórnia. (D’Arnall, Shea, Rohrer, & Mark, 1981). Em 1911, o 

trabalho e a pesquisa de salvamento foram instituídos na universidade YMCA em Springfield, Massachusetts. Aí, em 
1913, George Goss escreveu como tese ensaística o 1º ensaio americano sobre salvamento (que foi, mais tarde, 

publicado como manual de salvamento, em 1916). Em 1919, a YMCA publicou o YMCA Swimming and Lifesaving 
Manual (Manual de Natação e Salvamento YMCA). 

Ao contrário da polícia e dos bombeiros, que têm séculos de história, os NS profissionais constituíam um grupo de 

serviço público relativamente recente, pelo que a sua posição nas estruturas governamentais estava sujeita a 
variações. Nos locais onde os NS estavam de serviço ao longo do ano, algumas das suas funções tornaram-se 

divisões de outros serviços de segurança pública organizadas em departamentos próprios. Estas estruturas 

organizacionais deram aos NS um estatuto equivalente ao da polícia e dos bombeiros. Noutros locais, os serviços de 
salvamento em alto mar eram administrados como parte dos programas recreativos ou sistemas de parques, pelo 

que os NS eram por vezes denominados como “assistentes recreativos” ou «assistentes de programa». Este conceito 
dos NS persistiu em muitas zonas dos EUA até meados dos anos 1960 até 2 acontecimentos terem mudado o curso 

dos NS profissionais: a criação de uma associação de NS de mar alto e o aumento da atenção dos Americanos para 
a prevenção e tratamento de acidentes. (Pag.11-13)13 Brewster, Chris (2003) 

 
No contexto global, o salvamento aquático tende a ser sistematizado e a melhorar com a sua 
organização formal. Os organismos mundiais como o International Life Saving Society (ILS), 
entidade que regula e preconiza o modus operandi no salvamento aquático, organizando 
conferências internacionais que reúnem os melhores especialistas, definindo as melhores práticas, 
técnicas clinicas e melhorias no equipamento. 
 
Referente ao salvamento balnear o ILS em concordância com vários organismos mundiais, tem 
convergindo as aprendizagens feitas nos últimos 100 anos, definindo linhas de orientação para a 
criação e manutenção de estruturas e organizações de salvamento. Porém, as diretivas oficiais e 
normas operacionais não são implementadas em todos os países prejudicando assim a tarefa e o 
desempenho do NS. 
 
Nos EUA, em Los Angeles, existem organismos de salvamento aquático agregados aos bombeiros 
municipais que operam durante todo o ano sendo reforçados durante a época balnear com um 
contingente sazonal. Em Israel, Tel Aviv-Yafo, os NS são pagos pela municipalidade que mantém 
diariamente a vigilância das 7h15 às 13h45, em torres com 3 NS. Na Austrália a grande maioria dos 
NS do SLSA é voluntária, porém em praias como Bondi Beach em Sidney, que tem uma elevada 
frequência de banhistas, a municipalidade mantém um contingente remunerado com cerca 30 NS 
durante a época balnear que decorre durante 8 meses. 
 
Da Nova Zelândia e da Austrália vieram inovações como o barco pneumático, possibilitando entrar 
e sair da zona de rebentação efetuando rapidamente o salvamento. Do Havai veio a introdução da 

                                                             
13 In response to the drowning, beach resorts and local governments began to hire especially good swimmers to “guard” the beach. In 

Atlantic City, municipal police were initially assigned to lifesaving duties, but police resources soon became strained by this 

responsibility. So in 1892, a corps of lifeguards was employed. (Methot, 1988) The term “beach patrol” is said to have been coined in 

Atlantic City. (Atlantic City Beach Patrol, 2002) 

On the West Coast, a similar trend was followed, with seaside bathhouses hiring lifeguards to ensure safety of their patrons. It was not 

until 1908 though, that the first municipal lifeguard, Hinnie Zimmerman, was hired by the city of Long Beach, California. (D’Arnall, Shea, 

Rohrer, & Mark, 1981) In 1911, lifesaving work and research was established at the YMCA’s national college in Springfield, 

Massachusetts. There, in 1913, the first American work on lifesaving was written (and later published as a lifesaving textbook in 1916) by 

George Goss, as his college thesis. In 1919, the YMCA published the YMCA Swimming and Lifesaving Manual. 

Unlike police and fire services with centuries of history, professional lifeguards were relatively new providers of public safety and their 

place in governmental structures varied greatly. In areas where lifeguards were on duty year round, some lifeguard services became 

divisions of other public service safety services or were organized into departments unto themselves. These organizational structures gave 

the lifeguards a stature equivalent to that of police officers or firefighters. 

In other areas, open water lifeguard services were administered as part of recreation programs or park systems and lifeguards were 

sometimes titled as “recreation assistants” or “program aides”. This perception of lifeguards persisted in many areas of the United States 

well into the 1960s until two events changed the course of professional lifeguarding: the creation of a national association of open water 

lifeguards and the increased attention of Americans to accident prevention and treatment. 
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moto de água utilizada como meio de salvamento, inicialmente usada como reboque do Tow-In, 
equipada para o salvamento dinamizou o resgate em locais de grande ondulação e correntes fortes 
permitindo um acesso de forma muito rápida e segura. 
 
Para entender o desenvolvimento do equipamento de salvamento aquático é fundamental 
entender as profundas alterações sociais que ocorreram a partir dos finais do seculo XVIII 
desencadeadas com a Revolução Francesa. Os novos hábitos sociais desencadearam necessidades, 
que alteraram vários paradigmas, os quais permitem analisar, a evolução destes equipamentos 
inseridos no contexto histórico para além da sua evolução tecnologia. 
 

1.4.1 Enquadramento histórico do salvamento aquático 

A humanidade regista o conhecimento transmitindo-o às gerações futuras para que estas não 
cometam os mesmos erros. Desta forma salientam-se algumas referências na cronologia do 
salvamento aquático de forma a entender a evolução tecnológica e as condicionantes sociais que 
levaram à alteração dos paradigmas no salvamento aquático. 
 
1237 A.C. 1º registo conhecido de um afogamento. Uma ilustração representa o rei de Alepo de 

cabeça para baixo, segurado por 2 ajudantes, após ser resgatado do rio Orontes na atual Síria. 
1300. ca. China. São desenvolvidos métodos de reanimação para vítimas de afogamento e criadas 

as 1as associações humanitárias. 
1357. Ilhas Aland na Finlândia. A monarquia católica Kokar oferece abrigo e ajuda aos pescadores 

naufragados e aos marinheiros em apuros. 
1670. O padre suíço Sebastian Albinus promoveu publicamente esforços de ressuscitação em 

vítimas de afogamento. Publicou um livro no qual descreve várias técnicas para reanimar a 
vítima afogada. Algumas destas técnicas foram-lhe ensinadas pelos seus pais, que possuíam 
um moinho de água. 

1691. Portugal. D. Pedro II manda construir fortes para o envio de embarcações de ajuda aos 
naufrágios. 

1692. Suécia. É criada a Companhia de Mergulho Sueca, para assistir no salvamento a náufragos, 
por ordem do Rei Carlos XI. 

1708. China. É fundada a Associação de Salvamento Chinkiang. 
1737. China. Surgem as 1as embarcações salva-vidas para rios. 
1740. A publicação de René Antoine Ferchault de Reaumor, sobre o salvamento de vítimas de 

afogamento, divulgada e reconhecida pelo rei Louis XV veio demonstrar a importância 
legislativa no resgate.  

1751. Inglaterra. O Bispo Crewe cria o Fundo de Caridade para os Náufragos, no Castelo Bamburgh, 
em Northumberland. 

1757. Holanda. Começa-se a ensinar métodos de reanimação para vítimas de afogamento na 
Universidade de Leiden. 

1751. Inglaterra. Lloyd's Register of Shipping, introduz a 1ª classificação de qualidade, para 
embarcações. 

1765. França. M de Bernieres experimenta a sua canoa insubmergível. 
1767. Na Holanda, o presidente da câmara de Amstelland altera a lei. Resgatando uma vítima de 

afogamento o condenado obtinha perdão da sua pena. 
1767. Holanda. É fundada a Sociedade para o Resgate de Afogados, Maatschappij tot Redding van 

Drenkelingen, 1ª organização humanitária na Europa.  
1769. Holanda. 1ª tentativa de criação de uma estação de barcos salva-vidas permanente nas Ilhas 

Frísias Ocidentais. 
1771. Inglaterra. O Fundo de Caridade Crewe estabelece medidas permanentes para ajudar os 

náufragos, como patrulhas durante as tempestades. 
1774. Inglaterra. É fundada a Royal Human Society (RHS), investiga e desacredita métodos 

inadequados à reanimação de afogados. Os métodos usados até então, com resultados 
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aleatórios, incluíam o uso de foles para encher os pulmões, rolar o afogado de frente sobre 
um barril, sangrar, esfregar sal grosso, aplicar calor (brasas), injetar fumo de tabaco (ou de 
sálvia, alecrim ou hortelã) nos intestinos, passar uma pena de galinha pelas narinas e a 
suspensão pelos calcanhares. Havia também a crença nas sociedades do norte da Europa que 
resgatar uma pessoa afogada daria azar.  

1776. Inglaterra. É criado com sucesso o 1º serviço de barcos salva-vidas, pelo Fundo das Docas de 
Liverpool, em Formby, Merseyside. 

1777. Espanha. É fundada a Corporação de Socorros aos Náufragos, em Sevilha. 
1779. Canadá. É fundada a 1ª estação humanitária, nas Ilhas Sable. 
1785. EUA. É fundada a Sociedade Humanitária de Massachusetts, Massachusetts Humane Society 

(MHS). 
1786. Inglaterra. Lionel Lunkin inventa o 1º barco insubmergível dedicado ao salvamento, o qual 

possuía 5 remos em cada bordo e um casco de madeira fundo. 
1787. EUA. A MHS cria a 1ª casa abrigo, nos arredores de Boston. 
1789. Inglaterra. O navio Adventure é destruído em Tynemouth, incentivando a Gentleman of the 

Lawe House a organizar um concurso de design para desenvolver um barco salva-vidas. 
1789. EUA. O MHS inicia os trabalhos de construção de casas de abrigo para sobreviventes de 

naufrágios ao longo da costa. 
1790. Inglaterra. Henry Francis Greathead (1757-1818) constrói o que é considerado o 1º barco 

salva-vidas. São construídas 31 embarcações com dez remos curtos do tipo Greathead, cujo 
casco em madeira flutuava invertido e podia ser remado em ambos os sentidos. Atualmente 
exposto no Museu Zetland do RNLI no Reino Unido, está o último destes navios construído 
em 1802 e abatido em 1880. 

 

 

Fig. 18 – Embarcação salva-vidas Greathead 

1790. Inglaterra. É fundada a Tyne Humane Society, a Sociedade Humanitária do Tyn, que foi a 1ª 
organização voluntária privada no mundo de resgate marítimo. 

1790. EUA. O presidente George Washington cria o Revenue Cutter Service. 
1791. Inglaterra. O sargento de artilharia Bell conduz a 1ª experiência de lançamento de um 

projéctil lança cabos, no arsenal de Woolwich. 
1794. EUA. O texto da Cruz Vermelha Americana do livro Salvamento de Vidas e Segurança na Água 

tem em conta a respiração artificial. 
1797. Canadá. São criadas casas permanentes para refugiados e barcos nas Ilhas Sable. 
1798. Inglaterra. Hugh Percy, 2º Duque de Northumberland, compra um barco salva-vidas 

Greathead, para uso em North Shields. 



    35 

 

Finais de 1700. França. O cirurgião chefe do grande exército de Napoleão, Dominique Jean Larrey, 
foi pioneiro no tratamento de combatentes, in situ, logo após a ocorrência em vez de esperar 
até ao final das hostilidades como era feito até à data. 

1800. Portugal. O 2º Duque de Northumberland compra o 2º barco salva-vidas de Greathead, para 
usar na foz do rio Douro, no Porto. 

1800. Irlanda. O fundo das docas de Dublin usa o 1º barco salva-vidas Greathead. 
1802. Inglaterra. É fundada na Ilha de Man, a sociedade local de barcos salva-vidas, em Douglas. 
1802. Inglaterra. Henry Greathead organiza uma petição parlamentar para financiar mais barcos 

salva-vidas. A Lloyd’s de Londres cria o fundo dos barcos salva-vidas, para apoio das 
sociedades locais. 

1803. Alemanha. Aquisição de um barco salva-vidas Greathead para a costa Prussiana. 
1804. EUA. W.H. Mallison inventou um cinto de salvação o Seaman's friend, que foi rejeitado pela 

Marinha por ocupar muito espaço, mas também para evitar a deserção dos marinheiros. 
1806. Holanda. A Monarquia holandesa constrói vários barcos salva-vidas Greathead. 
1807. Inglaterra. Henry Trengrose lidera a 1ª experiência com o lançamento de foguetes lança 

cabos, em Cornwall. 
1807. EUA. A MHS cria a 1ª estação de barcos salva-vidas, em Cohasset, Massachussets. 
1807. Inglaterra. São fundadas as sociedades humanitárias de Norfolk e Suffolk. Lionel Lukin 

desenvolve um barco salva-vidas à vela e a remos com compartimentos estanques. 
1808. Inglaterra. O capitão George Manby faz o 1º resgate com um projétil lança cabos. 
1809. Inglaterra. São fundados os Preventive Waterguards. 
1821. Finlândia. É criada a 1ª estação de resgate, nas Ilhas Suursaari. 
1822. Inglaterra. Os Preventive Waterguards e os Coast Blockade, unem-se e formam a Coastguard, 

Guarda Costeira, que mais tarde virá a tornar-se na Maritime and Coastguard Agency (MCA). 
1824. Inglaterra. Apelo à nação por Sir William Hillary. Faz uma coleta nacional que permitiu a 

fundação da 1ª organização de resgate costeiro de nível nacional no mundo, a Shipwreck 
Institution, instituição do naufrágio que mais tarde se tornaria na Royal National Lifeboat 
Institution (RNLI). 

1824. Holanda. São fundadas duas organizações de barcos salva-vidas, a ZHRM e a ZNHRM, 
predecessoras da actual Organização de Resgate Real Holandesa, Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij (KNRM). 

1824. França. São fundadas as 1as sociedades locais de barcos salva-vidas em portos franceses, 
nomeadamente em Boulogne. 

1828. Portugal. A coroa portuguesa cria estações de barcos salva-vidas na foz do Douro e no Tejo. 
1832. Inglaterra. O tenente Thomas Kisbee inventa a bóia circular ou o “anel de Kisbee”. 
1832. EUA. O congresso pede ao Revenue Cutter Service, para realizar patrulhas durante o inverno 

no litoral Atlântico, com o objectivo de resgatar náufragos. 
1835. Canadá. As famílias Hichens e Crowells projectam e constroem um barco salva-vidas em Seal 

Island. 
1835. França. É fundada a Societé Generale des Naufrages et de l’Union des Nations, Sociedade 

Geral dos Naufrágios e da União das Nações, em Paris. 
1838. Inglaterra. Grace Darling e o pai realizam o famoso resgate do navio Forfashire, com um 

barco de 21 pés, salvando 9 pessoas. 
1838. Bélgica. É criado o 1º serviço de barcos salva-vidas, financiado pelo Estado. 
1842. China. É criada a Polícia Marítima de Hong Kong. 
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Fig. 19 – Embarcação salva-vidas Life-car 

1847. EUA. Joseph Francis e Douglas Ottinger inventam o Life-car, um pequeno salva-vidas metálico 
para 4 vítimas que funcionava em vaivém com um sistema de desmultiplicação e cabos 
lançados a partir de terra, usado nos bancos de areia da costa leste. 

1849. Inglaterra. A perda do salva-vidas Tyne e da sua tripulação impele Algernon Percy, 4º Duque 
de Northumberland, a lançar um outro concurso de barcos sempre-em-pé. 

1849. EUA. O congresso cria medidas para o socorro a náufragos na costa da Nova Inglaterra, 
financiando a compra de barcos salva-vidas e lança cabos.  

1851. Inglaterra. James Beenching vence o concurso do Duque de Northumberland de barcos salva-
vidas, ao construir um barco sempre-em-pé, Self-Righting & Self-Bailing (SR-SB), que mais 
tarde seria aperfeiçoado por James Peake, precursor do barco salva-vidas Sandard Self-
Righting.  

1851. Alemanha. São financiados pelo estado mais barcos salva-vidas para a costa prussiana. 
1851. Dinamarca. O governo cria o 1º serviço de socorro a náufragos, por ordem de CB Claudi. 
1852. EUA. O congresso aprova uma lei que exigia por cada passageiro, dos barcos a vapor de rio, 1 

colete salva-vidas, lifepreserver. 
1853. Canadá. A filantropa americana Dorothea Dix, oferece barcos salva-vida e um life-car à 

estação humanitária das Ilhas Sable. 
1854. Inglaterra. A Instituição dos Náufragos, Shipwreck Institution, altera o nome para Royal 

National Lifeboat Institution (RNLI), Instituição Real Nacional de Barcos Salva-Vidas. 
1854. Inglaterra. O capitão Ward, um inspector do RNLI introduziu um colete salva-vidas, fabricado 

com estreitas faixas de cortiça cosidas num colete de lona flexível. Em 1861, quando o bote 
salva-vidas Whitby vira, apenas 1 dos tripulantes usava o colete salva-vidas, Henry Freeman, o 
único sobrevivente. 
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Fig. 20 – Henry Freeman (1835-1904) 

<http://www.rnli.org.uk/who_we_are/rnli_history> [Fev. 2012] 

1854. Noruega. É fundada a 1ª estação de socorro a náufragos, financiada pelo Estado. 
1854. Suécia. É fundada a 1ª estação de socorros a náufragos, financiada pelo Estado. 
1858. Austrália. São construídos 5 barcos salva-vidas Peake, do tipo sempre-em-pé, para o estado 

de Vitória. 
1859. Austrália. O barco salva-vidas Portland resgata os sobreviventes da SS Admella. 
1860. Nova Zelândia. É criada em Timaru a 1ª estação de barcos salva-vidas. 
1861. Espanha. O governo compra à RNLI 7 barcos salva-vidas sempre-em-pé Peake,  
1861. África do Sul. A Autoridade Portuária de Cape Town começa a usar barcos salva-vidas. 
1861. EUA. Na Guerra Civil Americana o empresário suíço Henry Dunant, após ter presenciado a 

Batalha de Solferino, onde 30.000 soldados morreram ou ficaram feridos num único dia, 
propõe que os Estados devem formular um princípio internacional, sancionado por uma 
convenção de carácter inviolável, quando ratificado serve de base às sociedades no auxílio 
aos feridos. Apelou à formação de sociedades de socorro em tempo de paz, para cuidar dos 
feridos em tempo de guerra, com voluntários reconhecidos e protegidos por um acordo 
internacional. Criado o International Committee for Relief to the Wounded, mais tarde o 
Comité Internacional da Cruz Vermelha. 

1862. EUA. Foi criado do corpo de ambulâncias do exército dos EUA. 
1864. A perceção internacional da ausência de cuidados aos feridos de guerra cresceu, culminando 

na 1ª Convenção de Genebra, da qual resultou o Tratado de Genebra, Amelioration of the 
Wounded and Sick in Armed Forces and Field, o 1º tratado do direito internacional assinado 
por doze nações, mas não pela Grã-Bretanha, Saxónia, Suécia e Estados Unidos. Os signatários 
concordaram que, em futuras guerras, iriam cuidar de todos os doentes e feridos militares, 
independentemente da nacionalidade, reconhecendo a neutralidade do pessoal médico, 
hospitais e ambulâncias identificados pelo emblema de uma cruz vermelha sobre um fundo 
branco. A 1ª convenção aplicava-se a membros das forças armadas doentes e feridos no 
campo; a 2ª aos feridos, doentes e náufragos membros das forças armadas no mar e vítimas 
de naufrágio; a 3ª aos prisioneiros de guerra e a 4ª para civis em tempos de guerra. 

1865. Alemanha. É fundado em Kiel, o serviço nacional de resgate a náufragos, a Deutsche 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). 

1865. França. Devido ao naufrágio do Amphitrite, em Agosto de 1825, ao largo de Boulogne-sur-
Mer, e à tragédia do Semillante, em Fevereiro de 1855, no arquipélago das Lavezzi, é criada 
pelo Almirante Rigault de Genouilly a Société Centrale de Sauvetage des Naufragés (SCSN). 
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1865. EUA. 1º Serviço de ambulâncias civil. 
1867. Canadá. É fundado o Canadian Lifesaving Service (CLS), Serviço Salva-Vidas Canadiano. 
1869. Turquia. É criada a Sociedade Turca de Barcos Salva-vidas, no estreito do Bosforo. 
1869. EUA. Em Nova Iorque, o hospital Bellevue é o 1º a guarnecer as ambulâncias com 1 

socorrista, juntamente com ligaduras, torniquetes, conhaque, algemas e uma camisa-de-
força. Antes era frequente usar um carro funerário e era decidido muitas vezes pelo agente 
funerário ou coveiro, se a vítima ia para o hospital ou para a morgue. 

1870. EUA. As ambulâncias da cidade de Nova Iorque são chamadas via telégrafo. 
1871. EUA. É criado o United States Life-Saving Service (USLSS) à ordem de Sumner Kimball. 
1871. Itália. É criada a Societa Italiana di Soccorso di Naufraghi (SISL). 
1872. Rússia. É criado a Russian Life Saving Society (VOSVOD), a Sociedade Imperial Russa de 

Socorro a Náufragos, no porto de Riga. 
1872. Finlândia. É fundada a 1ª estação de socorros a náufragos, financiada pelo Estado. 
1872. EUA. A USLSS desenvolve um barco salva-vidas do tipo Beebe-McLellan. 

 

Fig. 21 – Barco salva-vidas do tipo Beebe-McLellan 

1873. EUA. A USLSS compra o barco salva-vidas britânico SR-SB da RNLI. 
1873. França. Henry Nadault Buffon, magistrado e salvador, cria La Societé des Hospitalers 

Sauvateurs Bretons (HSB). 
1886. Inglaterra. O político proeminente Samuel Plimsoll introduz a linha de água, limitando a carga 

que os navios poderiam transportar. 
1878. EUA. David Lyne, formado em West Point e no Massachusetts Institute of Technology, 

inventa para a USLSS a Lyne Gun, um canhão curto para o lançamento de cabos aos navios 
naufragados ao largo da costa. 

<http://firearmshistory.blogspot.pt/2011/03/utility-firearms-line-throwing-gun.html> [Mai. 2011] 

1880. Espanha. É formada a Sociedad Española de Salvamento de Náufragos (SESN). 
1885. Suíça. É criada a Societé Internationale de Sauvetage du Leman (SISL). 
1886. Bélgica. Realiza-se em Bruxelas o Congresso Internacional sobre a Segurança no Mar. 
1886. Inglaterra. A perda de 2 salva-vidas do tipo sempre-em-pé (Sandard Self-Righting) e 27 

tripulantes do RNLI leva ao desenvolvimento dos barcos salva-vidas Watson. 
1889. Japão. Formada a Imperial Japanese Lifeboat Institution (DTSKK, NSKK). 
1889. Inglaterra. É construído o 1º barco salva-vidas a vapor, o Duke of Northumberland. 



    39 

 

 

Fig. 22 – Embarcação salva-vidas Duke of Northumberland 

1891. Inglaterra. Membros da Associação de Nadadores Amadores da Grã-Bretanha fundaram a 
Swimmers Life-Saving Society, que mais tarde viria a ser a Royal Life Saving Society (RLSS). 

1892. Noruega. Fundada a sociedade Norueguesa para salvamento no mar, Norsk Selskab til 
Skibbrudnes Redning (NSSR). 

1892. Portugal. Após um temporal que vitimou 105 pescadores é fundado o Real Instituto de 
Socorros a Náufragos, pela Rainha D. Amélia, denominado em 1910 por Instituto de Socorros 
a Náufragos (ISN). 

1894. EUA. É editado o texto da Cruz Vermelha Americana “Salva-Vidas e Segurança na Água: Não 
se devem usar formas aparatosas de resgate quando for possível usar técnicas menos 
perigosas”. 

1894. Austrália. Fundada a 1ª delegação da Royal Life Saving Society (RLSS), na Nova Gales do Sul. 
Seguiram-se em 1904 em Victoria, em 1905 em Queensland, em 1909 em South Austrália, em 
1912 na Tasmânia e em 1924 em Western Austrália. 

1894. Noruega. É lançado o barco salva-vidas norueguês Colin Archer. 
1897. Finlândia. É fundada a sociedade de barcos salva-vidas finlandesa, Suomen Meripelastusseura 

Unioninkatu (SM Finland). 
1897. África do Sul. O capitão Henry Sheffield, um americano com inúmeros feitos aquáticos, 

concebeu para o clube salva-vidas de Durban o Rescue Cylinder, uma bóia de salvamento 
hidrodinâmica, com cerca de 0,5m de comprimento e cordas para as vítimas se agarrarem. 
Afunilada nas extremidades, tinha uma cinta com cerca de 2m de comprimento, que 
substituiu as bóias circulares rebocadas pelos NS. Deslizava mais rapidamente mas devido á 
sua construção metálica provocava traumatismos. 

1897. EUA. O design do capitão Henry Sheffield é alterado e arredondando as pontas e substituindo 
a folha de ferro por cobre e mais tarde alumínio. 

1898. Nova Zelândia. É fundado o Sumner Lifeboat Institute (SLI), Instituto de Barcos Salva-vidas 
Sumner. 

<http://www.sumner-lifeboat.org.nz/history/> 

1899. EUA. A USLSS e o Tenente Mc Lennan iniciam as 1as experiências com barcos salva-vidas 
motorizados, Motor Life Boat (MLB). 

1900. Canadá/Inglaterra. Marconi realiza o 1º sinal rádio telegráfico sem fios sobre o Atlântico. 
1902. Austrália. Walter V. H Biddell, entusiasta e fundador do Bronte Surf Life Saving (SLS), introduz 

uma bóia torpedo. 

<http://www.surfresearch.com.au/1900_Before_Duke.html> [Fev. 2012] 
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Fig. 23 – A bóia tropedo de Walter V. H Biddell 

1903. EUA. Os socorristas da USLSS prestam assistência aos irmãos Wright no 1º voo tripulado. 
1903. EUA. O médico inglês E. Sharpey Schafer inventa um método de aplicação de respiração 

artificial sob pressão. 
1904. França. La Societé des Hospitaliers Sauvateurs Bretons realiza experiências com barcos salva-

vidas a motor. 
1904. Inglaterra. É introduzida o colete salva-vidas de sumaúma, kapok, uma fibra vegetal 

hidrofóbica mais flutuante que a cortiça. Embora volumosos, estes coletes foram norma 
durante quase 70 anos. 

<http://www.rnli.org.uk/who_we_are/rnli_history> 

1906. Austrália. É fundado o 1º clube costeiro de socorros a náufragos, Surf Life Saving (SLS), em 
Bondi Beach, na Nova Gales do Sul. 

1906. Austrália. O capitão Lyster Ormsby, do Bondi SLS, inventa o carretel amovível usado até 1993, 
que permitia ao NS alcançar a vítima e ser recolhido para terra. 

<http://www.powerhousemuseum.com/australia_innovates/?Section_id=1050&article_id=10061&behaviour=view_article> [Nov. 2012] 

1907. EUA. É construído o 1º barco salva-vidas a motor SR/SB, de 36 pés, da USLSS, adquirido 
posteriormente pela CLS, para uso em Bamfield, na Colômbia Britânica, Canadá. 

1907. Suécia. É fundada a sociedade de socorros a náufragos da Suécia, a Svenska 
Sjoraddningssallskapet (SSRS). 

1908. EUA. George Douglas Freeth realiza o 1º curso de NS em Redondo Beach, Califórnia. 
1908. França. Realiza-se em St. Nazaire o Congresso Internacional de Socorros a Náufragos. 
1910. França. É fundado a 27 Março em Saint-Ouen a Fédération Internationale de Sauvetage 

Aquatique (FIS),pela França, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Luxemburgo e Suíça. 
1910. Holanda. O 1º grande MLB alemão, o Brandaris, é lançado pelo NZHRM. 
1910. EUA. A Cruz Vermelha anuncia a formação em 1os socorros a nível nacional. 
1912. EUA. O Young Man Christian Association (YMCA) organiza o Serviço de Salvamento. 
1912. Inglaterra. O afundamento do RMS Titanic e a resultante perda de mais de 1500 vidas, gerou 

a 1ª conferência e convenção sobre a segurança da vida no mar, que mais tarde deu origem à 
International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). 

1913. EUA. O Revenue Cutter Service organiza a 1ª Patrulha do Gelo, financiado por vários países. 
1913. EUA. George Goss escreve uma tese, no Colégio de Springfield, sobre 1º socorro aquático, 

publicado como um manual de salvamento aquático em 1916, sob o título Water First Aid. 
1914. EUA. Wilbert E. Longfellow colabora na elaboração das instruções de segurança aquáticas da 

Cruz Vermelha na luta contra a escalada de afogamentos. Organizou grupos de NS voluntários 
locais, capazes de nadar 15m, com o mote: everyone a swimmer, every swimmer a lifesaver. 

1914. Brasil. Wilbert E. Longfellow funda no Rio de Janeiro, a então capital do país, o Serviço de 
Salvamento da Cruz Vermelha Americana. 
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1915. EUA. Por ordem do Presidente Woodrow Wilson é criado a United States Coast Guard 
(USCG), Guarda Costeira dos Estados Unidos, através da fusão de duas agências a United 
States Life-Saving Service (USLSS) e o Revenue Cutter Service. 

1915. Canadá. O CLS experimenta pequenas lanchas salva-vidas de alta velocidade no lago Ontário. 
1916. EUA. São instituídos requisitos aos NS, estes devem ser capazes de rebocar uma pessoa do 

seu próprio peso 10m, segundo os seguintes métodos: (a) agarrar na cabeça, usando os 2 
braços e nadando de costas; (b) agarrar por debaixo dos braços, usando as mãos e nadando 
de costas; (c) agarrar pelo peito, com um braço dando braçadas laterais; (d) de bruços, com as 
mãos do resgatado nos ombros. O NS deve ser apto a libertar-se quando a vítima o colocar 
em perigo de afogamento: (a) se lhe seguram os pulsos, (b) se lhe agarram o pescoço pela 
frente, (c) se o agarram de costas. São obrigados a demonstrar os métodos de respiração 
artificial Schafer e Silvester, sendo preferível utilizar o método Schafer (nenhum dos métodos 
requer contacto da boca na respiração assistida). 

1918. EUA. Em 1918, num único dia afogaram-se 13 pessoas num agueiro em Ocean Beach, San 
Diego, frequentada naquele dia por cerca de 5000 pessoas, chamando a atenção da imprensa 
local e nacional. As autoridades municipais apontaram como causa da tragédia a falta de NS, 
tendo criado um serviço municipal de salvamento e contratado NS. Atualmente as condições 
oceânicas continuam muito semelhantes, contudo os cidadãos de San Diego consideram os 
27km de costa, incluindo Ocean Beach, como atração turística segura, devido à presença de 
NS. Anualmente são efectuados mais de 7000 salvamentos nas praias frequentadas por 15 
milhões de banhistas. 

1918. Inglaterra. Termina a 1ª Guerra Mundial e o RNLI salva 5.332 vidas. 
1919. EUA. Elmer Stone, realiza com sucesso o 1º voo transatlântico, Nova Yorque-Lisboa, num 

Curtiss Flying Boat NC-4, tendo sido condecorado com a Ordem Militar da Torre e Espada. 

<http://www.uscg.mil/history/people/Elmer_Stone.asp> [Mar.2011] 

1924. Inglaterra. Realiza-se em Londres a 1ª Conferência Internacional de Barcos Salva-Vidas e o 
100º aniversário do RNLI. É fundada a International Lifeboat Federation (ILF), Federação 
Internacional de Barcos Salva-vidas, que em 2006 foi convertida na International Maritime 
Rescue Federation (IMRF). 

1924. Austrália. É implementado um sistema de salvamento em que a Surf Life Saving Australia 
(SLSA) fica responsável pelas praias oceânicas e a Royal Life Saving Society Austrália (RLSSA) 
pela segurança das outras áreas aquáticas. 

1924. EUA. É fundada a American Heart Association por 6 cardiologistas. 
1925. EUA. O havaiano Duke Paoa Kahanamoku, apelidado como o pai do surf moderno, criador da 

prancha de salvamento, titular de 6 medalhas de ouro Olímpico em natação dos 100m, 
difundiu o estilo crawl oriundo dos povos do pacífico, o six-beat kick, 6 batidas de perna e 1 
de braços por ele usado tornou-se a referência no sprint em crawl. Nesse ano ele salvou 8 
pessoas dum barco de pesca virado, usando uma prancha de surf.  

<http://www.hawaiianswimboat.com/duke.html> 

http://www.hawaiianswimboat.com/duke.html
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Fig. 24 – Duke Kahanamoku (1890-1968) Nadador Salvador 

1925. Chile. É fundado o Cuerpo de Voluntarios de Botes Salvavidas de Valparaiso (CVBS). 
1926. Alemanha. A DGzRS começa a usar o Motor Life Boat (MLB), barcos salva-vidas com motor a 

diesel. 
1929. Inglaterra. O RNLI usa a 1ª lancha de alta velocidade para resgatar o barco Sir William Hillary. 
1933. França/EUA. Louis Marie de Corlieu patenteia a sua invenção de 1914, as barbatanas, 

Lifesaving and Swimming Propelling Device. Embora rejeitadas pelos Almirantados Britânico e 
Francês, tornaram-se populares entre os nadadores e mergulhadores durante a Segunda 
Guerra. 

 

 

Fig. 25 – Modelo de barbatanas 1940 

1935. Dinamarca. O Coronel Holger Neilson’s introduz um novo método de respiração artificial, 
mais fácil de aprender e executar, permitia uma maior circulação e profusão de ar nos 
pulmões. 

1935. EUA. Santa Mónica, Califórnia. O NS Pete Peterson, baseando-se no design de Reggie Burton 
e do capitão George Watkins, desenvolve o 1º cinto de salvamento, o Peterson tube ou 
Rescue tube, um tubo insuflável amarelo ligado por uma cinta de 0,35m numa das 
extremidades e por um gancho na outra, conhecido em Portugal como cinto de salvamento.  

<http://www.legendarysurfers.com/surf/legends/ls09.shtml#pete1> [Jun. 2011] 

1936. Grécia. É fundada a precursora da Guarda Costeira Helénica. 
1937. Austrália. É fundado o Royal Volunteer Coastal Patrol, Patrulha Costeira Voluntária Real. 
1937. EUA. A Cruz Vermelha publica o Life Saving and Water Safety, substituindo o Life Savind 

Methods, um manual sem imagens do género feminino. Entre 1937 a 1956, os requisitos dos 

http://www.legendarysurfers.com/surf/legends/ls09.shtml#pete1
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candidatos mantiveram-se inalterados, instituíam a habilidade em nadar 400m sem descanso 
e curtas distâncias debaixo de água. 

1939-1945. EUA. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Cruz Vermelha manteve um programa de 
recolha de sangue a nível nacional, onde recolheu 6 mil milhões de litros de sangue para as 
forças armadas. Após a guerra, a Cruz Vermelha iniciou o 1º programa civil de recolha de 
sangue a nível nacional. 

<http://www.redcross.org/about-us/history> [Jun. 2012] 

1937. Inglaterra. Após um incêndio em 1935 é criado para a área metropolitana de Londres, o 1º 
número universal de emergência, nº 999. O algarismo 9 é o último no telefone de marcação 
rotativa. 

1938. EUA. É fundada a United States Coast Guard Auxiliary (USCGA). 
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Fig. 26 – Os diferentes métodos de reanimação anteriores ao método boca-a-boca 

<http://rcpals.com/downloads/oct2006_1/AReappraisalofMouthtoMouthVentilationduringBystanderCPR.htm> [Ago. 2012] 

1940. Inglaterra. Os barcos salva-vidas do RNLI são usados na evacuação de tropas em Dunquerque. 
1940. Holanda. O MLB holandês Zeemanshoop evacua 40 refugiados judeus para Inglaterra. 
1940. EUA. É criado o percursor da máscara bag-valve, máscara balão. Segundo a revista Popular 

Science, em Julho desse ano “Ar é forçado para dentro dos pulmões do paciente, através de 
uma bomba de mão desenvolvida por um médico suíço, que prevê a sua utilidade no 
tratamento de soldados atacados por gás venenoso. O pistão bombeia ar ou oxigénio por um 
tubo que vai dar à máscara segurada sobre a boca do paciente”. 

1940. Nova Zelândia. "Don" Wright desenvolve o Tear-Drop Surf Rescue Ski, usado até 1970. 
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Fig. 27 – Tear -Drop Surf Rescue Ski 

1942. Alemanha. Utilização operacional no decurso da 2ª guerra mundial do helicóptero, Flettner 
FL 282 Kolibri em missões de observação naval, e Focke-Achgelis Fa 223 Drache em missões 
SAR. 

1944. EUA. São realizadas as 1as missões humanitárias com helicópteros. 
1945. EUA. É realizado com sucesso o 1º resgate marítimo, com um guincho a partir de um 

helicóptero, em Penfield Reef, NY. 
1946. EUA. O médico Frank C. Eve inventa o método de reanimação para afogados EVE. 

<http://www.neatorama.com/2007/11/14/the-eve-method-for-saving-drowning-victims-1940s/> [Fev. 2012] 

1947. Portugal. A Força Aérea Portuguesa opera 5 aviões Boing SB-17G (1947-1960) equipados com 
um barco salva vidas nas missões de Busca e Salvamento (SAR), devido ao aumento do 
trafego aéreo e marítimo. 

1947. EUA. A taxa de afogamentos é de 5,2 por cada 100 000 pessoas, representa metade do valor 
de 1914, de 10,4 por cada 100 000 pessoas. 

1948. Japão. É fundada a Japanese Maritime Safety Board, predecessora da Japanese Coast Guard, 
a Guarda Costeira Japonesa. 

1948. EUA. Estabelecida através da organização das Nações Unidas a Inter-Governmental Maritime 
Consultative Organization, mais tarde a International Maritime Organization (IMO), que tem 
por entre outras a missão de incentivar e facilitar a adoção dos mais altos padrões exequíveis 
em matéria de segurança marítima. 

1949. Noruega. O NSSR lança o 1º barco salva-vidas sem vela, o J. M. Johansen. 
1949. Suíça. A Convenção de Genebra concede neutralidade a todos os barcos salva-vidas durante a 

guerra e permite que exibam uma cruz vermelha. 
1950. Polónia. Fundada a Companhia Polaca de Salvamento de Navios. 
1953. Inglaterra. É criado o 1º esquadrão de helicópteros Search and Rescue (SAR) em tempo de 

paz. 
1953. EUA. A American Red Cross Life Saving and Water Safety afirma: “O arpéu deve ser utilizado 

não só para a recuperação de corpos, mas também como utensílio de resgate, visto que o 1º 
lançamento de arpéus podem trazer a vítima à superfície em águas demasiado profundas 
para mergulhar, a tempo de realizar com sucesso a respiração artificial.” 

1955. Portugal. Realiza-se no Estoril o 7º International Lifesaving Congress (ILC). 
1956. Uruguay. É fundada a Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos Y Fluviales (ADES). 
1956. EUA. É fundada a MedicAlert, um centro de dados médicos que disponibiliza informação 

crítica entre pacientes, fornecedores, contribuintes e socorristas 24/24, mundialmente. 
Actualmente um interface internet, o Personal Health Records, inclui prescrições electrónicas 
e registo de interoperabilidade. O Dr. Peter Safar, pai da Reanimação Cardio-Pulmonar (RCP), 
juntamente com Martin McMahon do serviço de ambulâncias do Baltimore Fire Department, 
criaram a 1ª ambulância moderna com espaço para uma maca e equipamento de emergência 
médidca e para a equipa de paramédicos. 

1957. Alemanha. A DGzRS lança o 1º navio salva-vidas de cruzeiro, o Theodore Heuss. 
1958. Inglaterra. RNLI lança o 1º MLB sempre-em-pé, da classe Oakley. 
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1958. EUA. É fundado o Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue System (AMVER), Sistema 
Automático de Assistência Mútua a Navios. 

1959. Inglaterra. Realiza-se a 1ª convenção da International Maritime Organization (IMO). 
1960. Inglaterra. Concebidas as primeiras normas de segurança da marinha mercante com a 

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), implementada em 1965. 
1960. EUA. A Royal Lifesaving Society é a 1ª a ensinar a respiração boca-a-boca, em vez de métodos 

que usavam a pressão nas costas e o levantamento dos braços. 
1960. EUA. O Dr. Peter Safar, nomeado para o Prémio Nobel da Medicina, propôs a uma empresa 

de brinquedos norueguesa, Asmund Laerdal, o desenvolvimento de um manequim à escala 
real para o ensino da respiração boca-a-boca. Foi também o responsável por desenvolver a 1ª 
unidade de cuidados intensivos hospitalar e o serviço de ambulância paramédico. 

<http://www.safar.pitt.edu/content/archive/history/index_history.html> [Mai. 2011] 

1961. Austrália. É fundada a Australia Volunteer Coastguard Association (AVCG), a Associação 
Australiana Voluntária da Guarda Costeira. 

1962. Canadá. É fundada a Canadian Coast Guard (CCG), Guarda Costeira do Canadá. 
1963. Brasil. É fundado o Corpo Marítimo de Salvamento – SALVAMAR 
1963. Escócia. Realiza-se em Edimburgo o 9º ILC. São introduzidos o USCG MLB de 44pés, e o High 

Speed Boat (HSB) inflatable rescue boats (IRB), um barco rápido semirrígido de salvamento.  

<http://www.redcarlifeboat.org.uk/Pages/history/history1.html> [Mai. 2011] 

1963. Bahamas. Fundada a Bahamas Air Sea Rescue Association (BASRA), Associação de Resgate 
Aéreo e Marítimo das Bahamas. 

1964. Inglaterra. O Contra Almirante Desmond J. Hoare e os seus alunos do Atlantic College alteram 
um barco pneumático, de apoio à vela, introduzindo um casco de contraplacado em V, 
criando o semirrígido, Rigid Hull Inflatable (RHI) ou Rigid-Hulled Inflatable Boat (RHIB), 
apresentado no London Boat Show nesse ano. 

1964. EUA. Em Huntington Beach Califórnia, durante uma competição de NS, uma onda de 3 
metros desgovernou a embarcação de Mike Henry e Pete Orth, de Carpenteria, um Dori. Eles 
chocaram contra o pontão, tendo sido filmados pela cadeia televisiva Wide World of Sports. 

1964. EUA. Pete Peterson inventa um tubo de resgate feito de espuma de borracha com um 
revestimento de borracha fundida, uma evolução do tubo de resgate original de 1935. 

1965. Finlandia. Ilhas Aland. É criada a Sociedade de Resgate Marítimo de Aland. (ASRS). 
1965. Portugal. É criado em Lisboa o número telefónico de socorro, o nº 115, gerido pela Polícia de 

Segurança Pública (PSP), pelo Ministério do Interior e pelo Ministério da Saúde, atualmente 
substituído pelo 112, idêntico em todos os países da União Europeia. 

1967. França. A Société Centrale de Sauvetage des Naufragés (SCSN) une-se à Société des 
Hospitaliers Sauveteurs Bretons e cria a Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM). 

1967. África do Sul. É criado o National Sea Rescue Institute (NSRI), o Instituto Nacional de Resgates 
Navais. 

1967. EUA. Uma comissão presidencial recomendou o uso de um único número telefónico nacional 
para uso em caso de emergência (bombeiros, polícia e serviços de emergência). 

1967. EUA. Um helicóptero de um jornal do Illinois foi usado para transferir um bebé prematuro de 
um hospital para outro, transportado ao colo de uma freira da Ordem de São Francisco. 

1968. EUA. O tenente Bob Burnside, um NS de Los Angeles, desenvolve com o Professor Rezek, do 
Departamento de design Industrial da Universidade da Califórnia - Los Angeles (UCLA), um 
protótipo em madeira da bóia torpedo, a rescue can, para ser produzido em rotomolding. 
Este projeto foi apresentado ao Board of Directors of the National Surf Life Saving Association, 
predecessor do USLA, que o recebeu com grande entusiasmo. 

 1968. EUA. Usado pela 1ª vez na esquadra de polícia de Haleyville, Alabama, o número de 
emergência 911, foi adotado nos anos 70 em algumas cidades pela brevidade de marcação e 
deteção nas centrais telefónicas. O nº 911 tornou-se nacional apenas em 1999, simplificando 
os 20 números de emergência de vários Estados. 
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<http://www.fire.org.uk/history-of-the-999-system-and-fire-brigades.html> [Mai. 2011]  

1968. França. Fundada a Societé Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM), Sociedade Nacional de 
Salvamento no Mar. 

1969. Inglaterra. O RNLI inicia operações com o 1º Semirrígido Pneumático, Rigid Hull Inflatable 
(RHI), o Atlantic 21. 

<http://www.sandownlifeboat.com/atlantci21.htm> [Dec 2012] 

 

Fig. 28 – Atlantic 21 e Atlantic 75 - barcos semirrígidos SAR do RNLI 

1960-1975. EUA. Durante a Guerra do Vietname, graças aos paramédicos treinados, ao transporte 
rápido e ao desenvolvimento da medicina, um soldado ferido tinha mais hipóteses de 
sobrevivência que uma vítima de acidente de viação grave na Califórnia. 

1970. Austrália. Warren Mitchell do Avalon Surf Lifesaving Club, teve a ideia de criar um pequeno 
barco leve e rápido que pudesse passar a rebentação, o salva-vidas pneumático, Inflatable 
Rescue Boat (IRB). 

1970. Nova Zelândia. A Sumner Lifeboat inicia experiências com pequenos barcos insufláveis de alta 
velocidade com turbinas de jato de água da Hamilton Jet, o que permite navegar em águas 
pouco profundas sem os riscos de uma hélice convencional.  

1970. Inglaterra. O RNLI introduz o colete salva-vidas Beaufort, fabricado com espumas sintéticas 
desenvolvidas na década anterior. Com um flutuador extra à volta do pescoço para manter as 
vias aéreas do náufrago fora de água. Porém, o seu volume dificultava os movimentos na casa 
do leme. 
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Fig. 29 – Colete salva-vidas modelo Beauford ca.1940 

<http://www.rnli.org.uk/who_we_are/rnli_history> [Mai. 2011] 

1970. EUA. Helicópteros militares são usados no transporte de vítimas em estado crítico de áreas 
remotas para os hospitais. 

1970. Nova Zelândia. Helicópteros do Alexander Helicopters Ltd são usados pela 1ª vez no resgate 
balnear no Piha Surf Life Saving Club. 

1971. Portugal. Criado o Serviço Nacional de Ambulâncias (SNA), encarregue de assegurar as 
atividades de 1º socorro a sinistrados e doentes e ao respetivo transporte. Posteriormente, 
em 1981, tornar-se-ia o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), dependente do 
Ministério da Saúde. 

<http://www.minsaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/servico+nacional+de+saude/historia+do+sns/historiadosns.htm> [Ago. 

2011] 

1971. Austrália. É fundado a 24 de Março o World Life Saving (WLS) com o intuito de programas de 
sensibilização em segurança aquática. Os fundadores foram a Austrália, Nova-Zelândia Reino 
Unido, Africa do Sul e Estados Undos. 

1971. Estónia. É fundado o Serviço de Socorros a Náufragos da Estónia. 
1971. Inglaterra. A RNLI lança o 1º Arun Class, Fast Afloat Boat (FAB), 52-01. 
1975. EUA. É fundada a Associação de Resgate Marítimo (AFRAS). 
1976. Portugal. Torna-se membro da convenção IMO 
1976. Nova Zelândia. É fundada a Federação da Guarda Costeira Neo-Zelandesa, atualmente a 

Royal New Zealand Coastguard (RNZCG). 
1978. Canadá. Fundada a Canadian Marine Rescue Auxiliary, precursores da Canadian Coast Guard 

Auxiliary (CCGA), a Guarda Costeira do Canadá. 
1978. Portugal. Com a atribuição à Força Aérea Portuguesa (FAP) da zona de busca e salvamento, 

Search and Rescue Region, foi criada a esquadra 751, que inicialmente operou 4 helicópteros 
Aeroespaciale Puma SA-330 (adaptados após a guerra colonial), e que desde 2005 opera os 
Agusta-Westland EH101 Merlin. 

<http://www.emfa.pt/www/esquadra-46> [Dez. 2011] 

1979. Alemanha. Convenção de Hamburgo - IMO, desenvolve os planos SAR internacionais 
possibilitando a coordenação de uma agência acreditada no controlo das operações SAR. 

1979. EUA. A American Heart Association Task Force on Automatic External Defibrillator, a 
Associação Cardíaca Americana Promotora do Desfibrilador Automático Externo, recomendou 
o uso deste equipamento pelo público leigo em ações de socorrismo. 

<http://circ.ahajournals.org/content/95/6/1677.full> [Ago. 2011] 

1979. Inglaterra. O RNLI lança um protótipo, o Rigid Hull Inflatable (RHI), um barco semirrígido de 
42 pés da classe Medina, com 2 motores (turbinas de jato de água) com 350 cavalos, capaz de 
navegar a 28 nós e sobre 0,6m de água. 
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<http://www.caisterlifeboat.org.uk/archive/const01.htm> [Jun. 2011] 

<http://www.maritime-rescue-institute.org/#/mri-42/4533714804> [Jun. 2011] 

1982. Canadá. A queda de um avião despoletou a 1ª Busca e Salvamento, Search and Rescue (SAR), 
com o sistema COSPAS-SARSAT, de deteção, alerta e partilha da informação radiofarol (406 
MHz). O memorando inicial entre a URSS, a França, o Canadá e os EUA, permitiu salvar mais 
de 24.000 vidas, atualmente o sistema divide-se entre: o Emergency Position-Indicating Radio 
Beacon (EPIRBs), que assinala as emergências marítimas; o Emergency Locator Transmitters 
(ELTs), que assinala as emergências aeronáuticas; e os Personal Locator Beacons (PLBs), que 
assinalam uma emergência de um individuo que se encontre afastado da rede de 
comunicações normal, como uma cadeia de montanhas. 

 <http://www.cospassarsat.org/en/system/systemoverview> [Dez. 2011] 

1982. EUA. Do livro American Red Cross Lifesaving Rescue and Water Safety “um nadador 
inexperiente pode querer resgatar uma vítima de afogamento, próximo da costa, sem 
equipamento de salvamento disponível. Nesse caso, deverá nadar até estar atrás da vítima e 
agarrá-la pelos cabelos”, uma prática desaconselhada presentemente. 

1983. Ilhas Virgem Britânicas. É fundada a Virgin Islands Search and Rescue (VISAR), Associação de 
Busca e Salvamento das Ilhas Virgem. 

1985. Holanda. O KZHRM lança o RHI Koningen Beatrix, predecessor dos atuais semirrígidos 
holandeses. 

1988. EUA. A administração do National Park Service afirma que “o ato de salvar uma vida humana 
tem precedência sobre qualquer outra atividade”. 

1989. EUA. O condado de Nassau, na Florida, decidiu cessar o serviço dos NS na American Beach, 
para poupar dinheiro. Em Maio de 1990 devido aos agueiros e condições do mar 5 pessoas 
morreram afogadas e outras 20 estiveram em vias de se afogar. Após algum tempo foram 
reintegrados os serviços de NS, não se afogando ninguém nos 8 anos seguintes. 

<http://www.ripcurrents.noaa.gov/resources/LifeguardReport.pdf> [Ago. 2011] 

1989-2001. EUA. A série Baywatch, marés vivas em Portugal, foi a série televisiva mais vista de 
sempre, mais de 1,1 bilhão de espectadores em cento e quarenta e 2 países, contribuindo 
para a profissionalização da atividade de NS. 

1990. EUA. O USCG lança o 1º protótipo do MLB de 47 pés, o MLB 47-200. 
1990. EUA. O Jornal, The Lancet, o mais antigo e respeitado jornal médico semanal, com revisão por 

paress, apresenta um estudo a nível mundial que afirma que as mortes por afogamento (504 
000) são mais comuns que as mortes provocadas pela guerra (502 000). 

1991. União Europeia. É criado o número Europeu de emergência, o nº 112, o qual passou a ser, 
desde 29 de Julho, o contacto de emergência da Islândia à Turquia. 

1991. Namíbia. É fundado o Sea Rescue Institute of Namibia (SRIN), Instituto de Resgate Marítimo 
da Namíbia. 

1991. Holanda. O KZHRM e o KNZHRM fundem-se para formar o Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM), a Real Organização de Resgate Holandesa. 

1992. EUA. A praia de Keawaula, em Keana Point State Park, localizada na ponta mais ocidental da 
Ilha de Oahu, Havai, tem uma grande ondulação e corrente forte, atraindo um crescente 
número de surfistas e nadadores, uma confluência de características potencialmente 
perigosas. De 1985 a 1991 afogaram-se 2 pessoas e outras 40 estiveram em perigo. Em 
Janeiro de 1992 foi estabelecido um contrato para fornecer NS com a cidade de Honolulu, 
evitando as mortes por afogamento desde então. 

<http://www.ripcurrents.noaa.gov/resources/LifeguardReport.pdf> [Set. 2011] 

1993. Portugal. O ISN torna se membro fundador do ILS com a fusão da Fédération Internationale 
de Sauvetage Aquatique (FIS) e do World Life Saving (WLS) nesse ano. 

1993. Portugal. São criados os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa 
e de Ponta Delgada, Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC). 

http://www.ripcurrents.noaa.gov/resources/LifeguardReport.pdf
http://www.ripcurrents.noaa.gov/resources/LifeguardReport.pdf
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1994. EUA. Guy Lombardi, paramédico do New York Fire Department (NYFD), e posteriormente 
médico, constatou num estudo em Nova Iorque, que menos de 2% dos habitantes que têm 
ataques cardíacos fora do hospital sobrevivem. O estudo foi o incentivo para que, não só os 
paramédicos como também os polícias aprendessem a usar desfibriladores. 

1998. Inglaterra. Em sequência da Guarda Costeira, é fundada a Maritime and Coastguard Agency 
(MCA). 

1999. Islândia. É constituído o ICESAR, uma organização de socorro, reunindo o mar e a terra. 
1999. Inglaterra. 175º Aniversário do RNLI. 
1999. EUA. O Aeroporto O’Hare, em Chicago, instala à distância de 1 minuto de qualquer local no 

aeroporto os Desfibrilhador Automático Externo (DAE). Nos 10 meses seguintes, 14 pessoas 
sofreram paragens cardíacas, tendo 9 sobrevivido. 

2001. EUA. Desenvolvido o QuikClot, um anti-hemorrágico e hemostático para o tratamento de 
feridas graves, feito a partir de um mineral granulado coagulante.  

2001. O sistema de posicionamento global, Global Positioning Systems (GPS), é usado pela 1ª vez 
nas ambulâncias, encaminhando-as por vezes na via errada e fazendo-as chegar mais tarde. 

2003. França. Um estudo sobre vítimas de afogamento concluiu que, entre 781 pessoas, 41% dos 
resgates seguidos de hospitalização foram bem-sucedidos e que 56% das vítimas tinham mais 
de 45 anos. 

2004. EUA. De acordo com a Guarda Costeira: Aproximadamente 70% dos falecidos em acidentes 
de barco morreram afogados, 484 em 676, e sensivelmente 90% das vítimas de afogamento 
não estava a usar o colete salva-vidas, Personal Flotation Device (PFD). Os dados mostram que 
431 vidas poderiam ter sido salvas se os velejadores usassem coletes salva-vidas, e ⅓ de todas 
as mortes ocorridas nesse ano estava relacionado com o consumo de álcool. 

2004. EUA. Registaram-se 3308 afogamentos fatais não intencionais, aproximadamente 9 pessoas 
por dia, não incluídas as 676 mortes por afogamento relacionados com acidentes de barco. 

2005. EUA. Inicia-se o uso do telemóvel pelos paramédicos das ambulâncias, para transmissão de 
dados do eletrocardiograma (ECG) do paciente aos médicos na sala de emergência. 

2006. EUA. Segundo a Cruz Vermelha, no Condado de Santa Clara, após feita a chamada de 
emergência, o tempo médio de chegada ao local é cerca de 7 minutos, variando conforme o 
trânsito ou se a ocorrência é num andar mais alto. E por cada minuto que a vítima passa sem 
desfibrilação, a sua probabilidade de sobrevivência diminui cerca de 10%. 

2006. É convertido o ILF na International Maritime Rescue Federation (IMRF), Federação 
Internacional de Resgate Marítimo, que representa mais de 90 organizações provenientes de 
mais de 60 países. 

2008. Bangladesh. Afogaram-se por dia 46 crianças, 21 vezes mais que Austrália, os afogamentos 
aconteceram em lagos, nos campos de arroz e em vasilhas de cozinha. 

2008. Portugal. São implementados pelas Associações de Nadadores Salvadores os Planos 
Integrados de Segurança aprovados pelo ISN. Viabilizando a otimização do contingente de NS 
através de meios complementares (rádio VHF, moto 4x4 e embarcação), como ocorre na praia 
de Carcavelos. 

2009. Canadá. A Lifesaving Society constatou que quando os dados relativos a afogamentos se 
tornaram públicos, o número de vítimas aumentou, de 433 em 2004 para 492 em 2005. A 
morte por afogamento continua a ser a terceira causa de morte de pessoas com menos de 60 
anos, e a segunda causa de morte de crianças com menos de 10 anos. Os homens têm 4 vezes 
mais probabilidades de morrer afogados que as mulheres. Nos acidentes náuticos 90% das 
pessoas que se afogaram não estavam a usar coletes salva-vidas e um terço dos afogamentos 
estava relacionado com o álcool. 

2010. Rússia. Morrem mais de 1200 pessoas no espaço de 1 mês devido ao álcool. 

<http://www.greenfudge.org/2010/07/16/heat-wave-in-russia-causes-1200-drowning-deaths/> [Set. 2011] 

2011. A Conferência Mundial para a Prevenção do Afogamento afirma que o fardo do afogamento 
na vida diária, recreio e desastres, anda na casa dos 400 000 a um milhão de pessoas por ano 
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mundialmente. As crianças, especialmente entre 1 e 4 anos de idade, são as mais atingidas de 
morte por afogamento nos países em desenvolvimento e desenvolvidos. 

2011. EUA. NS profissionais auferem anualmente até 210.000$ em Newport Beach, Califórnia. 

 <http://www.dailymail.co.uk/news/article-1385994/Californias-Newport-Beach-Baywatch-lifeguards-paid-210-000-year.html> [Set. 2011] 

2011. Portugal. Uma auditoria do Tribunal de Contas, com dados de 2007 a 2009, revela que 80% 
das chamadas de emergência não têm uma resposta atempada das ambulâncias do Instituto 
Nacional de Emergência Médica (INEM). Segundo as normas europeias, o tempo máximo 
deve ser 8 minutos, porém o INEM assegura uma resposta de 15 minutos nos centros urbanos 
e de 30 minutos nas zonas rurais.  

<http://www.publico.pt/Sociedade/tempo-de-resposta-do-inem-a-emergencias-mais-lento-do-que-padroes-internacionais_1477920> [Set. 
2011] 

2011. EUA. Um inquérito da Cruz Vermelha Americana revelou que ⅓ dos adultos não tem noção 
que a supervisão das crianças nas piscinas é mais seguro que o uso de braçadeiras. Evans, 
Clayton (2001). 

<http://faculty.deanza.edu/donahuemary/Historyoflifesaving> [Set. 2011] 

 

1.4.2 O salvamento aquático em Portugal  

No séc. XV a saga dos descobrimentos marítimos portugueses estimulou o comércio marítimo 
mundial, aumentando o tamanho dos navios e o trafego marítimo, e consequentemente o número 
de naufrágios. No séc. XVIII e princípios do séc. XIX os naufrágios preocupavam as nações 
ocidentais, tendo despertado sentimentos humanitários e de solidariedade, os quais se 
concretizaram com a criação de instituições de socorros a náufragos. No início do séc. XIX a costa 
ocidental portuguesa apelidada pelos navegadores de “Costa Negra”, dispunha de poucos e 
inadequados faróis, um perigo para a navegação, colmatado com o plano de construção de faróis 
em 1902. 
 
Contra-Almirante Júlio Zeferino Schultz Xavier (…) respeitado, devido aos seus trabalhos de grande envergadura 

como engenheiro hidrógrafo, especialmente a elaboração do Plano de Farolagem e Balizagem da costa de 
Portugal. Deixando a costa portuguesa de ser designada por "Costa Negra”. 

<http://www.marinha.pt/PT/amarinha/meiosoperacionais/superficie/Pages/NRPSchultzXavier.aspx> [Set. 2011] 

Em 1892, devido aos frequentes naufrágios nas barras do Tejo e do Douro, a Rainha D. Amélia 
funda o Real Instituto de Socorros a Náufragos, inicialmente uma organização privada formada por 
voluntários com o intuito de salvaguardar a vida humana. Atualmente, um organismo do Estado na 
dependência direta da Marinha Portuguesa, o ISN exerce funções com fins humanitários, assistindo 
igualmente qualquer indivíduo, indistintamente da sua nacionalidade. No início do séc. XX, com o 
afluxo às praias, a prática da natação começa a ser uma atividade frequente. Em 1902 o Ginásio 
Clube Português abre na Trafaria uma escola de natação e em 1906 realiza-se a 1ª taça D. Carlos, 
uma prova de natação de meia milha na baía do Alfeite. 
 
 

 

Fig. 30 – Praia das Maçãs 1900 

 

Fig. 31 – Praia do Tamariz 1920 

 

Fig. 32 – Praia de Carcavelos 1940 
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Em 1909, são colocadas embarcações de apoio ao turno de banhos; inicialmente nas praias da 
Trafaria e de Albufeira, foram sendo instalados ao longo do país, não havendo registo de acidentes 
fatais nos 30 anos subsequentes. Em 1910 foram instalados 120 postos de praia, estes tinham um 
quadro explicativo dos 1os socorros a prestar ao náufrago, e estavam equipados com 2 bóias 
grandes, 2 bóias pequenas com 1a retinida de 25m, 2 cintos de salvação e 1a retinida de 100m. A 
partir da década de 1930, e com uma maior afluência das pessoas à praia, desenvolve-se a 
assistência nas praias sob a égide do Instituto de Socorros a Náufragos. 
 
Em 1956, realiza-se o 1o curso de NS nas piscinas do Clube Nacional de Natação (CNN), 
frequentando o curso nesse ano por 90 instruendos. Com o advento da serie televisiva Marés Vivas, 
Baywatch, entre 1989-2001, houve também um aumento notável de formandos de NS 
especialmente em 1992, em que se formaram 970 NS nos primeiros 9 meses, comparativamente a 
680 NS no ano anterior. 
 

 

Fig. 33 – Equipa de NS, Figueira da Foz, 1956 -1959 

Atualmente a Escola de Autoridade Marítima (EAM), da qual o ISN faz parte, ministra anualmente 
cerca de 100 cursos no continente e nas regiões autónomas dos Açores e Madeira. Apesar do 
esforço para formar e requalificar mais NS, existe em Portugal um défice de profissionais 
qualificados nos meses de Maio, Junho até meados de julho, sendo algumas das razões aqui 
apontadas: 
 

 Precárias condições laborais (±30€ por dia)  

 Estatuto profissional não definido (2012) 

 Horário diário de 10 horas 

 Atividade sazonal 

 Maioria dos NS são estudantes e não profissionais 

 
A permanente evolução tecnológica dos equipamentos e dos procedimentos alteram o paradigma 
do salvamento e a tarefa do NS. Porém, a configuração do posto de praia em Portugal, composto 
por um cercado, mastro de sinais e armação de praia onde se penduram os meios de salvamento, 
pouco foi alterada em Portugal desde 1945. 

<http://www.online24.pt/praias-de-portugal/> [Nov. 2012] 
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Fig. 34 – Posto de praia, praia de Faro, 1945 

 

Fig. 35 – Posto de praia, Peniche, 2011 

Assim em 2009 registou-se um total de 68 óbitos por afogamento, 37 na época balnear (junho a setembro) e 31 no 

restante período. Nestes números da época balnear, 16 óbitos sucederam em praias de Jurisdição Marítima (praias 
do litoral) e 21 óbitos em piscinas, praias fluviais e poços. De salientar também que dos 68 óbitos, 17 correspondem 

a menores de 19 anos e 51 a maiores de 19 anos de idade. (…) Assim torna-se urgente criar legislação que obrigue 

as piscinas de uso público e todas as praias fluviais (mesmo que sem diploma), a terem NS, e as piscinas privadas a 
terem dispositivos que previnam o afogamento (vedações, coberturas, material de salvamento, alarmes e formação 

de salvamento para os proprietários). Além disto também se torna urgente modificar o atual sistema de salvamento 
aquático português, que com NS apenas vigia a costa durante a época balnear, para que também o faça fora da 
época balnear, claro que de forma adaptada às condições. (Tadeia 2010)  

<http://www.fepons.org/Newsletter_Fepons_1.pdf> [Fev. 2012] 

Em Portugal, tal como em vários países, é premente a profissionalização do NS de praia, não 
somente pela falta de contingente no verão, mas sobretudo pela crescente cultura de praia 
(utentes e desportistas náuticos) ao longo de todo o ano. Salienta-se o exemplo da praia de 
Carcavelos, na EB 2012, de 1 de Maio a 30 de Setembro com 623 ocorrências e zero mortes, que 
continua a ser frequentada pelos habituais utentes, turistas e surfistas durante todo o ano. 
 

1.4.2.1 Enquadramento legal  
Atualmente a norma europeia 15288:2 de 2008, em vigor em Portugal, delibera a existência de 
supervisão de NS nas piscinas públicas da União Europeia com a presença contínua de 1 NS com 
formação e treino contínuo em serviço, além dos auxiliares e professores de natação com valência 
de NS, providenciando assim um ambiente seguro para os utentes. 
 
Em Portugal a Lei nº 44/2004 de 19 de Agosto, (alterada pelos DL nº 100/2005, de 23 de Junho e 
129/2006, de 7 de Julho) define o regime jurídico da assistência nos locais destinados a banhistas. 
Cabe ao Ministério da Defesa Nacional (MDN), através da Autoridade Marítima Nacional, 
estabelecer os critérios e as condições para o cumprimento da atividade nas áreas de jurisdição 
marítima, habilitando NS e estatuindo critérios, definindo e homologando os equipamentos. 
 
O enquadramento do salvamento a náufragos nas mais de 520 praias existentes em Portugal é 
regulamentado com o Decreto nº 42305 em 1959, atualizado com o Decreto Regulamentar nº 
16/2008, que regula o licenciamento da atividade de assistência a banhistas e define os materiais e 
equipamentos destinados à informação, vigilância e socorro obrigatórios em cada concessão, 
homologados pelo ISN. Estes apetrechos devem ser adquiridos e mantidos em bom estado de 
conservação pelo concessionário, sendo da responsabilidade do capitão do porto verificar o bom 
estado dos mesmos. 
 
Na orla costeira, o ILS classifica as praias em 6 níveis de perigosidade (atendendo às condições 
predominantes de mar, à frequência de utentes, aos acessos, etc.), este tipo de classificação 
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embora não normalizado na Europa, tem evidentes vantagens quando à alocação sustentável de 
material de salvamento nas praias. 
 

1.4.3 Equipamentos de salvamento 

Em Portugal os equipamentos destinados ao salvamento, à informação, à vigilância e à prestação 
de socorro são homologados pelo ISN, que definem as especificações técnicas do equipamento 
obrigatório com interesses inerentemente comerciais. Sendo da responsabilidade do 
concessionário da Zona de Apoio Balnear (ZAB) adquirir e manter o equipamento do posto de praia 
em bom estado de conservação. 
 

 

Fig. 36 – Posto de praia segundo o Dec. Lei 44/2004 

Além do material obrigatório, destinado ao salvamento, à informação, à vigilância e à prestação de 
socorro, é possível integrar outro material de apoio em praias de grande extensão e/ou contíguas, 
operado sob aprovação da Autoridade Marítima. Equipamentos como a embarcação pneumática 
ou semirrígida com um resguardo para o hélice, pick-up 4x4 de caixa aberta, moto de água de 
salvamento com sled, moto 4x4 e a torre de vigia, são os equipamentos de salvamento 
complementares que auxiliam a tarefa de salvaguarda da vida Humana. 
 
Em 1995 surgiram em Portugal novos meios de salvamento, nomeadamente as bóias torpedo, as novas pranchas e 

os cintos de salvamento. Posteriormente em 1998, na sequência de um protocolo firmado entre o ISN e a Mitsubishi 
Motor de Portugal começou, por parte do Instituto, um projeto denominado Sea-Master, que consiste na assistência 

a náufragos em praias não vigiadas através de várias viaturas 4×4 devidamente equipadas com material de 
salvamento, 1ºs socorros e comunicações, atribuídas operacionalmente a 24 Capitanias. Manual do Nadador Salvador 

(2008) 
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A constante evolução do equipamento de salvamento, usado em longas ou curtas distâncias, para 1 
ou múltiplas vítimas ou até mesmo a partir de um ponto firme em terra, veio diversificar as 
alternativas de resgate. Porém muito desse equipamento não é usado em zonas balneares, como é 
o caso da bóia circular e da vara de salvamento, concebidos para serem usados a partir de um local 
fixo, como são as piscinas. 
 

1.4.3.1 Bóia circular 
Em 1832 um oficial da marinha britânica Thomas Kisbee inventa o Kisby Ring, a bóia circular, 
concebido como um auxiliar de flutuação individual, lançado a partir de um ponto fixo (embarcação 
ou margem). Fabricadas inicialmente em cortiça e em balsa, materiais que perdiam a 
flutuabilidade, foram proibidas pelas normas internacionais. Atualmente a bóia circular de praia 
tem um núcleo de material flutuante resistente a hidrocarbonetos, capaz de sustentar um indivíduo 
em posição vertical com as vias aéreas fora de água. 
 

 

Fig. 37 – Bóia circular tipo SOLAS 

 

Fig. 38 – Personal Retriever 

A especificação SOLAS 1974/1996 SF5555-S, dita que o núcleo da bóia circular deve ser poliuretano 
rígido (PU) e o exterior de polietileno de alta densidade (HDPE) resistente a hidrocarbonetos, ter 
142N de flutuabilidade, possuir refletores tipo 3M, ter 0,76m e 0,44m de diâmetro exterior e 
interior e 2,5Kg, o que permite um arremesso sem interferência do vento, porém, pode causar 
danos nomeadamente em espaços fechados. 
 
Uma variante da bóia circular é o Personal Retriever, fabricado em polietileno expandido (EPE) pesa 
0,7Kg e tem 0,43m de diâmetro, possui um cabo flutuante de Nylon com 33m de comprimento e 
uma flutuabilidade de 50N; lançado como um disco de praia, permite resgatar a vítima a partir de 
local seguro. 

<http://www.life-safer.com/> [Mai. 2012] 

 

1.4.3.2 Saco de arremesso  
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Fig. 39 – Saco de arremesso NRS com corda flutuante 

 

Fig. 40 – Saco de arremesso com cinto 

 
Embora não seja usado nas praias portuguesas, o saco de arremesso é amplamente usado no meio 
fluvial para o rafting e kayak, sendo um meio polivalente de salvamento e amarração. O saco 
consiste numa corda flutuante com 5-8mm de diâmetro e 10m, 15m, 20m ou 25m de 
comprimento, possui um pequeno flutuador lançado a uma vítima consciente permitindo que esta 
se agarre e seja puxada para segurança. 
 

1.4.3.3 Bóia torpedo 
Após a sua invenção pelo australiano Walter V. H Biddell em 1902, a Rescue Can ou bóia torpedo 
como a conhecemos atualmente, foi desenvolvida na década de 1970 por Bob Burnside, em 
resposta à necessidade do NS ter um equipamento mais hidrodinâmico e com maior capacidade de 
flutuação do que os sistemas existentes, nomeadamente a bóia circular. 
 
Quando o tenente do corpo de NS, do Condado de Los Angeles, Bob Burnside, redigia o 2º relatório de ferimento 
numa semana devido à lesão de 1NS com uma bóia de salvamento de alumínio, reparou numa estatueta de plástico 

que tinha na secretária, e questionou a possibilidade da bóia de salvamento ser de plástico, o que tornaria o 

salvamento mais seguro para o NS e para a vítima. Enviou um NS ao Departamento de Artes Industriais da 
Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA), para averiguar a exequibilidade. O professor Ron Rezek, 

familiarizado com um processo de manufatura denominado rotomolding desenvolveu o design, em coordenação com 

o tenente Burnside. Em 1968, foi apresentado um protótipo de madeira ao Conselho de Administração da National 
Surf Life Saving Association predececessora da USLA, o qual foi recebido com grande entusiasmo. 

Subsequentemente, o professor Rezek e o tenente Burnside receberam um prémio de design, iniciando a produção da 
1ª bóia tropedo em plástico, uma ferramenta essencial para os NS ainda conhecidos por muitos como bóias de 
Burnside, vulgarmente designadas por bóia tropedo14 Burnside (1973, 2001) Rezek (1999) 

 

Fig. 41 – Bóia torpedo 

                                                             
14 As Los Angeles Country lifeguard Lieutenant Bob Burnside was typing up the second injury report in a week for a lifeguard injured 

after being struck by an aluminum rescue can, he noticed a plastic statuette sitting on his desk. He wondered if the metal rescue can could 

instead be constructed of plastic and thereby made safer for both lifeguard and victim. He sent a lifeguard to the University of California 

at Los Angeles (UCLA) Industrial Arts Department to inquire as to the feasibility of such a DESIGN. Professor Ron Rezek, familiar with a 

manufacturing process called rotational molding, coordinated with Lt. Burnside to develop the DESIGN. In 1968, a wood prototype was 

submitted to the Board of Directors of the National Surf Life Saving Association (the forerunner of U.S.L.A.) and received with great 

enthusiasm. Professor Rezek subsequently won a DESIGN award and entered into production with Lt. Burnside for the first plastic rescue 

buoy. These RFDs are now a basic tool of open water lifeguards and still known to many as Burnside buoys, but more commonly referred 

to as rescue buoys.  
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Feita de polietileno de alta densidade (HDPE), rígido, a bóia torpedo tem uma flutuabilidade que 
permite o salvamento de múltiplas vítimas, até 3 pessoas podem agarrar-se às suas pegas, tem um 
cabo ou precinta de Nylon com 2,2m de comprimento e uma cinta de Nylon com 0,7m, usado a 
tiracolo, com um fecho de Velcro, o que permite ao NS rebocar a vítima até um local seguro. 
 
Presentemente existem 2 modelos de bóia torpedo, o Modelo 105, que permite resgatar 1 vítima, e 
o Modelo 200 com sensivelmente o dobro da flutuabilidade, concebida para múltiplas vítimas ou 
vítimas de mergulho com equipamento acoplado. Introduzida em Portugal em 1995 foi largamente 
difundida facilitando inúmeros salvamentos com a sua utilização. 
 

1.4.3.4 Cinto de salvamento 
Em 1935, baseando-se num design anterior, o NS Pete Peterson desenvolve uma câmara-de-ar de 
cor amarela com uma película de borracha para colmatar a vulnerabilidade aos furos, conhecida 
como Peterson tube ou Rescue tube, que envolvia a vítima e a mantinha a flutuar. Na década de 
1960, com a utilização de novas espumas de borracha de célula fechada, o problema solucionou-se 
de forma permanente. 
 
Este equipamento contem um núcleo de policloreto de vinil e borracha nitrílica (PVC-NBR), o 
Ensolite, uma espuma de borracha sintética impermeável que permite a absorção de energia, 
envolta num vinil de alta resistência de cor vermelha ou amarela. Por norma mede 1m de 
comprimento e 0,14m de profundidade e 0,75m de largura, possuindo numa extremidade um 
mosquetão metálico, de latão ou bronze, e na outra uma argola de união, que prende a uma 
precinta ou cabo de Cordura Nylon com 2m de comprimento terminando numa cinta com 0,7m de 
Nylon. A durabilidade deste equipamento é aproximadamente 3 épocas balneares com 5 meses de 
duração. 

<http://www.professionalplastics.com/pt/ENSOLITEPVC-NBRFAOM.html> [Abr. 2012] 

 

 

Fig. 42 – Cinto de salvamento modelo RNLI 

 

Fig. 43 – Cintos de salvamento ATUNAS 

O cinto de salvamento, permite, devido à sua flexibilidade, ser ajustado à volta do tronco da vítima, 
sendo a precinta de Nylon fixa com o mosquetão. Introduzido em Portugal em 1997 é um meio 
particularmente hidrodinâmico e permite a flutuabilidade da vítima com as vias aéreas fora de 
água, possibilitando quando necessário efetuar insuflações à vítima. 
 

1.4.3.5 Barbatanas 
Embora não sejam um meio de salvamento per se, cabe referir que as barbatanas são um meio de 
propulsão extremamente eficaz no meio aquático e subaquático. Introduzidas durante a 2ª guerra 
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mundial para uso das equipas de demolição subaquática, tornaram-se um equipamento comum 
nas atividades náuticas. 
 

 

Fig. 44 – Barbatana de mergulho retráctil Omega 

  

Fig. 45 – Barbatana US Divers SAR fin 

Enquadrado como equipamento de salvamento, este meio é particularmente útil ao NS em 
situações de múltiplas vítimas, resgates distantes, em correntes oceânicas e agueiros, ou na 
conjugação destes fatores. 
 

1.4.3.6 Vara de salvamento 
Uma extensão do NS que não requer a sua entrada na água é particularmente eficaz em piscinas e 
em águas paradas. Deve ser leve e fácil de manejar, pode ser extensível, sendo normalmente 
fabricada em alumínio ou bambu (Phyllostachys), com mais de 5m, tem numa extremidade um arco 
em forma de raquete, de material rígido e leve, segurando um membro da vítima, mas nunca a 
cabeça, resgatando-a para um local segura. 
 

1.4.3.7 Carretel amovível 
Invenção atribuída ao capitão Lyster Ormsby do Bondi SLS, o carretel amovível é um cilindro 
metálico apoiado numa estrutura que assenta no areal, que enrola um cabo com 200m de 
comprimento unido a um meio de flutuação. Em Portugal o carretel era inicialmente fixo à armação 
de praia, posteriormente transportado até à beira-mar e aí operado por no mínimo 3 NS, 2 para a 
desenrolar e recolher cabo, enquanto outro procede à fixação do náufrago, que é posteriormente 
puxado para terra. Atualmente o carretel amovível tem um cabo de Nylon flutuante de cor laranja 
com 8 - 10 mm de diâmetro fixo ao cinto de salvamento ou à bóia torpedo. 
 

 

Fig. 46 – Carretel amovível Austrália ca.1950 
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Este meio é especialmente utilizado quando há correntes oceânicas, porém no atual contexto de 
salvamento tornou-se obsoleto devido aos riscos operacionais e da utilização excessiva de NS, 
comparando com outros meios de salvamento mais eficazes e seguros. 

1.4.3.8 Prancha de salvamento 
As origens da prancha de salvamento nascem com o surf, desporto praticado pelos povos polinésios 
na sua diáspora do sudoeste asiático às ilhas do pacífico, tendo sido registado em 1776 pela 
expedição inglesa do comandante James Cook. Por todo o pacífico foram assinalados diferentes 
tipos de pranchas e distintos estilos de surf, em locais tão distantes como a Nova Zelândia, as 
Marquesas, a Melanésia, o Taiti e o Havai. 

<http://www.woodsurfboards.com/ancient.htm> [Jun. 2011] 

 

Fig. 47 – Pranchas de surf ca. 1940 

Em 1907, George Freeth do Havai chegou a Redondo Beach, Califórnia, tendo assumido o compromisso de ajudar a 

promover uma estância balnear. Descrito como “o homem que caminha sobre as águas”, Freeth foi uma das 1as 
pessoas a fazer surf na costa leste e ajudou a divulgação do surf. É considerado por muitos o 1º NS na Califórnia, 

embora seja difícil de determinar. O 1º NS municipal foi Hinnie Zimmerman em Long Beach. (…) quando o lendário 
havaiano “Duke” Paoa Kahanamoku visitou a Califórnia em 1913 e apresentou a sua prancha de surf de madeira 

de sequoia aos NS de Long Beach, a prancha de surf foi adotada como instrumento de salvamento. Posteriormente, 
alcunhada de prancha de salvamento.15 Brewster(2003) 

<http://www.extremehorizon.com/surf-shop/surfing_history.html> [Jul. 2011] 

As pranchas, inicialmente esculpidas em madeira de baixa densidade, em balsa e cedro, são 
atualmente produzidas com tecnologia compósita, espuma de baixa densidade envolta numa 
malha de fibra impregnada em resina à proporção de 70/30. O núcleo, de espuma de poliuretano 
(PU), poliestireno expandido (EPS) ou poliestireno extrudido (XPS), é coberto em resina de poliéster 
ou epoxi, dando-lhe um aspeto rígido. Há também registo de pranchas experimentais com uma 
estrutura de alumínio envolta em malha de fibra de carbono ou fibra de Kevlar/carbono. 
 
A fórmula da extinta Clark Foam, uma espuma de PU barata com boas propriedades de modelação, 
shape, foi amplamente difundida e considerada referência da indústria do surf. No entanto, o PU 
tem problemas de absorção de água e libertação de compostos orgânicos voláteis, carcinogéneos, 
virtualmente impossíveis de reciclar que acarretam graves problemas de impacto ambiental. 
Seguiram-se as espumas de XPS e EPS, mais leves e flexíveis que as espumas de PU têm um 
comportamento e forma de trabalhar semelhantes. Porém, tem sensibilidade química e térmica às 

                                                             
15 In 1907, George Freeth of Hawaii arrived in Redondo Beach, California and was engaged to help promote a seaside resort. Billed as, 

“the man who walks on water”, Freeth was one of the frist persons to surf on the American West Coast and helped greatly to popularize 

surfing. He is considered by some to be the first open lifeguard in California, but that is difficult to establish with certainty. The first 

municipal lifeguard  was Hinnie Zimmerman in Long Beach.(…) when the legendary Hawaiian “Duke” Paoa Kanhanamoku visited 

California in 1913 and introduced his redwood  surfboard to Long Beach, California lifeguards, the surfboard was adopted as a rescue 

tool. Later, the term “rescue Board” would be coined. 
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resinas de poliéster. O XPS é um material com estrutura de célula fechada não absorve água, mas 
mais caro que o EPS^; não obstante em pranchas maiores, como as Stand up Paddle (SUP) a 
utilização do XPS tem aumentado. 
 
O ligante nas pranchas de surf é a resina termo endurecida de poliéster, um polímero barato e 
tóxico que reage com um catalisador, facilmente reconhecido pela cor amarela que apresenta após 
a exposição aos raios solares. Atualmente a maior parte das pranchas usa a resina epóxi, uma 
mistura de 2 componentes, e embora mais cara, é seriamente mais flexível e resistente que a resina 
de poliéster. As pranchas de salvamento têm evoluído significativamente nas últimas décadas, 
nomeadamente na tecnologia e nos materiais usados, tais como compósitos leves e resistentes que 
têm melhorado as propriedades do equipamento, facilitando o uso. Atualmente na Austrália 
existem oficialmente duas pranchas de salvamento, a de 10pés (3048mm) e a de de 12pés 
(3657,5mm), com maior flutuabilidade e velocidade, que apresentam maior dificuldade em passar a 
rebentação e mudar de direção, daí as pranchas mais manobráveis quanto mais curtas forem. 
 

 

Fig. 48 – Prancha de Salvamento de 10,5 pés 

As pranchas de salvamento homologadas pelo ISN e desenvolvidas pela NSP, em 2007, são 
Longboard de 9pés (2743mm) adaptadas, com pegas adicionais e a aplicação de um 
antiderrapante, em espuma vinílica acetinada (EVA). Os Longboard são pranchas concebidas para 
apanhar ondas pequenas e têm uma flutuabilidade de sensivelmente 80L, comprometendo a 
velocidade de remada do NS e não garantindo que as vias aéreas da vítima estejam fora de água 
quando 2 pessoas estão em cima desta. 
 
Um NS com proficiência no uso da prancha de salvamento, usualmente um surfista, sabe que esta 
necessita de flutuabilidade para a vítima e para ele próprio, sem comprometer a velocidade nem 
capacidade de manobra, deve ser leve e de fácil transporte, e possuir várias pegas. Embora seja um 
meio caro e frágil, que requer manutenção e cuidado, é também o meio que mais treino requer por 
parte do NS. 
A prancha de salvamento, comparada com outros meios de salvamento é um meio eficiente e 
extremamente rápido, que permite salvar múltiplas vítimas e socorrer uma vítima inconsciente, 
quando a prancha tem flutuabilidade suficiente para manter uma vítima com as vias aéreas fora de 
água. 
 

1.4.3.9 Embarcações - semirrígida e pneumática 
Os salva-vidas foram desde os primórdios, o meio de salvamento náutico por excelência. No 
passado, quando poucos eram os que sabiam nadar, a salvaguarda dos náufragos eram os homens 
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das estações salva-vidas que existiam nos locais de maior tráfego marítimo. A embarcação salva-
vidas, inicialmente a remos e posteriormente motorizado, é um meio estável que resiste a mar 
revolto e tem o potencial para resgatar várias vítimas em simultâneo. Com a evolução e o advento 
da motorização, seguido pela miniaturização, foi possível a criação de pequenas embarcações de 
salvamento operadas a partir de terra. Estas, embora limitadas pelo seu custo operacional, 
permitem uma ação rápida e eficiente com condições de mar adversas. 

<http://www.arancia.co.nz/arancia_history.htm> [Mar. 2012] 

 

Fig. 49 – IRB Arancia 377  

A invenção da embarcação pneumática, o Inflatable Rescue Boat (IRB), introduzido na Nova 
Zelândia pela Arancia e posteriormente adotado no Reino Unido, levou ao desenvolvimento do 
semirrígido, o Rigid-Hulled Inflatable Boat (RHIB), uma embarcação muito robusta com casco em 
fibra de vidro ou em alumínio, com câmaras pneumáticas de borracha sintética em Hypalon ou 
policloreto de vinil (PVC), que possibilitou devido à sua versatilidade imensas melhorias no 
salvamento costeiro e balnear, fazendo frente a mares tormentosos e operando em águas com 
apenas 0,5m de profundidade. 
 

 

Fig. 50 – Semirrígido Searibs 860 - ISN SR 31 

As embarcações de salvamento de pequeno porte, permitem operações costeiras a menos de 2 
milhas da costa, estas são embarcações semirrígidos de 4,5m a 6,5m com flutuadores de cor 
laranja, com pegas exteriores e fixadores para os pés no poço, motorização a 4 tempos e um 
resguardo para a hélice. Atualmente a maioria das embarcações salva-vidas costeiras são 
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semirrígidos, como o Searibs 860 da Marinha Portuguesa, de 8,6m equipados com 2 motores a 4 
tempos de 250 cavalos. Existem também embarcações maiores de casco rígido, com raio de ação 
maior e que permitem aguentar mar de maior vaga e resgatar um maior número de náufragos, 
porém não são indicadas para operações balneares. 
 

1.4.3.10 Moto de água – PWC 
Em 1973 a Kawasaki Heavy Industries lançou os modelos WSAA JetSki 400 com casco liso e o WSAB 
JetSki 400 com casco em V, que foram um sucesso comercial na náutica de recreio. Posteriormente 
outras marcas lançaram os seus modelos como a Bombardier - Sea Doo, Yamaha - WaveRunner, 
Honda - AquaTrax, Polaris - Sealion e Arctic Cat - Tigershark. 
 
 

 

Fig. 51 – Moto de água equipada com Lifesled 

 

Fig. 52 – PWC no Tow-in Surf na Nazaré 

 
A prancha de salvamento da Lifesled é utilizada juntamente com a moto de água, personal watercraft (PWC) em 
condições extremas, incluindo tempestades marítimas, salvamento em zonas de rebentação, agueiros, rápidos, 

salvamento no gelo e outras situações de perigo de vida. O trenó de salvamento de PWC da Lifesled é um meio de 
extração de pessoas extremamente eficaz.16 

<http://lifesled.com/> 

Atualmente as motos de água ou os Personal Watercraft (PWC) atingem velocidades na ordem dos 
60 nós, estes equipamentos extremamente versáteis são usadas por diversas entidades para 
diferentes missões, incluindo missões de salvamento e acompanhamento de surfistas. Equipadas 
com um dispositivo flutuador com várias pegas, o Life Sled, permite ao operador da moto de água 
de salvamento e ao resgatador abordar uma vítima consciente e/ou inconsciente, resgatando-a 
rapidamente para o areal ou para longe da zona de rebentação e perigo. 
 
Estes equipamentos têm um enorme potencial mas requerem treino específico, denominado K38, 
que ensina técnicas de resgate e extração em condições de mar adversas. Embora o equipamento 
solicite uma constante manutenção e tenha associado custos operacionais elevados, é um meio de 
salvamento muito eficaz. 
 

1.4.3.11 Torres de vigilância  
As torres de vigilância de praia são estruturas elevadas (alumínio, inox ou madeira) que aumentam 
o campo de visão dos NS e providenciam proteção contra as intempéries (chuva, vento, sol), 
permitindo controlar uma maior área de intervenção, sendo igualmente uma referência visual no 
areal, em especial para as crianças e os idosos. 
 

                                                             
16 The Lifesled rescue board is used with PWC (personal watercraft) in extreme conditions including ocean storm, surf rescue, tow-in surf, 

rip current, floodwater, river, swift water, ice rescue and other life-threatening situations. The Lifesled PWC rescue sled is an extremely 

effective means of extrication. 
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Estas estruturas devem permitir uma mobilidade em relação ao ciclo de marés e ao assoreamento 
sazonal do areal, acompanhando dessa forma o fluxo de utentes e encurtando a distância num 
eventual salvamento. 

 

 

Fig. 53 – Torre em Madeira – Israel 

 

Fig. 54 – Torre Vodafone tipo1  

 
Em Portugal as estruturas homologadas pelo ISN, torre tipo1 e torre tipo2, não são eficientes nem 
permitem ao NS desempenhar o seu trabalho (10 horas diárias) nas melhores condições, pois 
carecem de proteção efetiva contra as intempéries e de mobilidade, comprometendo dessa forma 
a vigilância e a salvaguarda da vida Humana. 
 

1.4.3.12 Helicóptero  
Inicialmente usado pelos Alemães para missões SAR durante a 2ª guerra mundial (Fa 223 Drache) o 
helicóptero é atualmente utilizado, por inúmeros países, no salvamento de vítimas de 
embarcações, nas montanhas, nas arribas costeiras e nas praias, tendo sido utilizado pela 1ª vez 
num salvamento balnear em Piha Beach, na Nova Zelândia em 1970. 
 
O helicóptero é um meio de salvamento versátil sempre que o acesso seja difícil, permitindo 
localizar, resgatar e transportar múltiplas vítimas, efetuando uma evacuação célere, justificando 
dessa forma o custo de aquisição e de utilização extremamente elevado (±6.400€/hora em 2012) na 
FAP. 
 

 

Fig. 55 – Helicóptero EH 101 – FAP 
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1.4.3.13 Moto 4x4 
O All-Terrain Vehicle (ATV) é meio empregue na patrulha de praias não vigiadas, pode ser equipado 
com um meio de salvamento, bóia ou cinto, barbatanas, um plano duro e uma mala de 1os socorros, 
o que permite ao NS uma fácil deslocação no areal, reduzindo o tempo de resposta no auxílio à 
vítima. 
 
 

 

Fig. 56 – Mota 4x4 - ISN 

 

Fig. 57 – Side-by-Side 4x4  

Em praias de grande afluência e no perímetro do areal, uma moto 4x4 equipada com mala de 1os 
socorros, kit de O2, DAE e um plano duro, além do cinto de salvamento e das barbatanas, é meio 
particularmente útil na assistência e 1o socorro diferenciado da vítima, auxiliando na evacuação do 
areal até à ambulância. 
 

1.4.3.14 Informação e sinalização de praia 
Na praia as bandeiras de sinais têm o propósito de informar e prevenir os banhistas das condições 
de segurança no meio aquático, reduzindo a barreira linguística e evitando a ocorrência de 
acidentes. A informação adicional deve ser afixada em local visível e pertinente, como nos acessos 
ao areal e nos parques de estacionamento, transmitindo informação consistente de forma clara e 
concisa, nunca prescindindo da presença de um NS. Com a crescente globalização, mobilidade e 
turismo mundial, os destinos de praia carecem atualmente de um código de informação de 
segurança comum, válido e eficaz a nível internacional. 
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Fig. 58 – Sinalética de praia no arquipélago do Havai 

 
A International Organization for Standardization (ISO) definiu a diretiva ISO 7001 e ISO TC 145/ SC2, 
que regula a aplicação de símbolos gráficos no uso de equipamentos, de forma clara e coerente. 
Dentro do contexto praia a ISO 20712-2 define a cor das bandeiras de segurança e propriedades 
físicas. A ISO 20712-1 define a sinalética de atividades em zonas costeiras e fluviais, fornecendo 
informações sobre situações de risco, indicações de natação e zonas de atividade aquática que se 
estendem no areal e na água. Atualmente existem várias normas sobre sinalética de praia 
adoptadas por diversos países abaixo enumeradas: 
 
ISO 3864 (1984) Safety colors and safety signs 

ISO 3864-1 (2002) Graphical symbols – safety colors and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs in 

workplaces and public areas 

ISO 7010 – Graphical symbols – safety signs in workplaces and public areas 

ISO 7001 – Public information symbols  

ISO 9186 (2001) Graphical symbols – test methods for judgment of comprehensibility and for comprehension 

ISO 20712-1 (2008) - Water safety signs and beach safety flags-Specifications for water safety signs used in workplaces 

and public areas.  

ISO 20712-2 (2007) - Water safety signs and beach safety flags- Specifications for beach safety flags - Colour , shape, 

meaning and performance 

World Tourism Organization (2001) Tourism signs and symbols. ISBN-92.844.0378.2 

European Council Directive 92/58/EEC on minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work 
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ILS website www.ils.org 

BS 5499-11 (2002) Graphical Symbols and signs. Safety signs including fire safety signs, Part11 

BS 8501 Graphical symbols and signs – Public information symbols 

Safety on Beaches – Royal Life Saving Society. UK 

ANSI Z535 (1998) Safety signs and colour standards 

USLA (1986) Standardized water safety symbols (Hawaii Region) 

AS 2899-2 (1986) Public information symbol signs. Water safety signs 

Surf Lifesaving Victoria Inc. Aquatic and Recreational Signage Manual. Australia 

Draft DZ 8690 – Water Safety Signage. New Zeland 

The Lifesaving Society (1999) safety and warning signs. Canada 

 

<http://c.ymcdn.com/sites/www.usla.org/resource/resmgr/lifeguard_library/flagwarningstandardsilsfinal.pdf>  

Bandeira 
(ca. 100cm x 70cm) 

País em uso  Norma Significado Cor Bandeiras 

Retângulo  
Verde  
 

Portugal 
Brasil 
EUA 
Canadá 

não Boas condições,  
Permitido nadar  

Pantone 362  

Retângulo  
Amarela 

Portugal 
Brasil 
EUA 
Canadá 

ISO 
ILS 

Cuidado,  
Proibido nadar 

Pantone 123  

Retângulo  
Vermelho 
 

Portugal 
Brasil 
EUA 
Alemanha 
UK  
Canadá 

ISO 
ILS 

Perigo,  
Proibido tomar banho 

Pantone 186  

Retângulo  
Vermelho 
2 bandeiras sobrepostas 

Brasil 
EUA 
Canadá 

ILS Área interdita a 
banhos 
 

Pantone 186  

Retângulo   
Preto 

Brasil 
EUA 

não Sem serviço NS 
 

Pantone 6 
 

 

Retângulo  
Roxo 

EUA ILS Presença de animais  
Marinhos perigosos 

Pantone 266  

Retângulo  
Vermelho sobre Amarelo 

Alemanha 
UK  
Austrália 
Portugal  (2013) 

ISO 
ILS 

Área vígiada Pantone 
186 e 123 

 
Retângulo Xadrez, Branco e 
Vermelho no canto superior 
esquerdo e inferior direito 

Austrália 
Canadá 

ISO Evacuação de 
emergência 
 

Pantone 186 
 

 
Retângulo Xadrez, Branco e Preto no 
canto superior esquerdo e inferior 
direito e branco * 

Alemanha 
UK  
Austrália 
NZ 

ISO 
ILS 

Área de Surf 
UK 
Austrália 
NZ 

Pantone 6 
 

 

Retângulo  
Amarelo, com círculo Preto 50 cm no 
centro 

EUA ILS Proibidas 
embarcações e 
pranchas de surf  

Pantone 123 
Pantone 6 

 
Cone de vento 
Laranja  
(50 cm x 150cm) 

Brasil 
EUA 
Alemanha 
UK  
Austrália 

ISO 
ILS 

Vento forte 
Insufláveis não devem 
ser usados 

Pantone 165 
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<http://www.ilsf.org/ind<http://www.ilsf.org/index.php?q=en/node/1664> [Mar. 2012] 

Em Portugal além das 11 placas de sinalização do ISN, a informação de praia é apresentada no 
edital de praia, onde são apresentados textualmente os direitos e deveres do utente, existindo 
também uma versão em língua inglesa. Este é afixado à entrada da praia durante a época balnear, 
manifestando um défice de informação visual não permitindo uma fácil identificação das 
condicionantes, direitos e deveres do utente. 

<http://www.pergamum.udesc.br/dados-bu/000000/000000000013/000013FE.pdf> [Fev. 2012] 

Em última instância a sinalética de segurança de praia adotada deve constituir uma linguagem 
universal, inerentemente reconhecida, cuja finalidade é informar e orientar os utentes através da 
apresentação de informação consistente de forma clara e concisa, aumentando a satisfação e 
reduzindo as ocorrências. 
 

1.4.3.15 Ficha de ocorrência  
Atendendo à necessidade de registar os dados da vítima e do NS, entregues à autoridade marítima, 
por forma a salvaguardar o serviço e reintegrar a vigilância o mais rapidamente possível, foi 
desenvolvido uma ficha de ocorrência com caixas de verificação, tendo como referência 
formulários de outras agências de salvamento (BV, ISN, INEM, KNBRD, RNLI, SLSA, SLSGB, SLSNZ, 
SNSM), que serviram para o desenvolvimento de um formulário que pudesse ser rapidamente 
preenchido atestando a situação. 
 
Para o efeito foram criados vários formulários, testados operacionalmente desde 2010 com a 
Associação de Salvamento Aquático, com mais de 15 reformulações, atendendo às necessidades 
operacionais dos NS de preencher em menos de 1 minuto as folhas de ocorrência sem 
desguarnecer a vigilância da praia/piscina. 
 
Uma análise sintética da hierarquização da informação levou ao design e criação de um layout 
testado entre 2010 a 2012 na praia de Carcavelos, que devido ao elevado número de ocorrências 
suportaram a estatística: em 2012 registaram-se 623 ocorrências, mais do dobro do ano anterior, 
essencial para uma análise extensiva. 
 
 

 

Fig. 59 – Ficha de ocorrência 

 

Fig. 60 – Relatório de salvamento 

 

Fig. 61 – Patient report RNLI 
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1.4.4 Tecnologías emergentes 

Desde cedo que a tecnologia serviu o Homem nos seus desígnios, introduzida em equipamentos 
que facilitam a sua tarefa, ou em equipamentos de lazer, sendo muitas vezes adaptada ao 
salvamento. 
 
Com a crescente procura da frente oceânica para lazer, o Brasil tornou-se durante a segunda parte 
do século XX no país onde ocorre o maior número de afogamentos. No Rio de Janeiro em 1997, um 
salvamento é efetuado por um desportista de parapente, que lançou um meio de flutuação e 
salvou uma vida, observando-se que diferentes técnicas podem ser adaptadas e adotadas no 
salvamento aquático. Deve contudo ser analisada a sua sustentabilidade operacional, 
nomeadamente na formação do pessoal e nos custos associados à operação e à manutenção, 
somente então deverá ser considerada a sua viabilidade. 
 
A invenção do para-motor (um parapente com um motor atrás do piloto) não foi originalmente concebido como um 

meio de salvamento. Enquadrava-se em atividades desportivas e de entretenimento. No entanto, em 1997 essa 
realidade mudou quando Ruy Marra (...) observava um afogamento de uma mulher e sobrevou por cima dela. Ele 

lançou-lhe o seu colete salva-vidas, realizando o 1º salvamento com este meio no mundo. Desde então a adoção 
desta técnica salvou com sucesso 85 pessoas num período de 3 meses. (Pag.287) 17  Bierens (2005). 

 
Em 2010, o fabricante Hydronalix concebeu um meio de salvamento de controlo remoto o robô 
Emergency Integrated Lifesaving Lanyard (EMILY), equipado com um auxiliar de flutuação, com 
356N, sustém até 2 pessoas pode ser lançado à beira-mar, de um barco ou de um helicóptero. 
Posteriormente em 2011, o robô foi equipado com sensores semi-activos e um sonar 3D, para 
auxiliar o NS no resgate das vítimas. 

<http://www.hydronalix.com/about.html> [Mar. 2012] 

Trata-se de um exemplo clássico de como uma ideia de um inventor resolve um problema que não corresponde 
necessariamente à realidade», afirma B. Chris Brewster, presidente da United States Lifesaving Association (USLA). 
Realça que um dispositivo de flutuação robótico, por melhor que seja, não consegue salvar um nadador 
inconsciente. Por outras palavras, os heróis das Marés Vivas podem ficar descansados. Embora a Emily seja uma 
ferramenta útil, Brewster e Mulligan estão de acordo: é pouco provável que esta ferramenta deixe os NS no 
desemprego nos próximos tempos 18 

<http://money.cnn.com/2010/10/25/technology/robot_lifeguard/index.htm> [Fev. 2012] 

 
 

                                                             
17 The invention of a paramotor (a paraglider with an engine behind the pilot) was not originally considered for use as a potential rescue 

tool the Para life. It seemed to fit into sport and entertainment activities. However in 1997 this reality changed when Ruy Marra (…) 

observed a woman drowning and flew above her. He dropped his life preserver to her and preformed the first successful para-lifesaving 

act in the world. The technique has since been used successfully for 85 rescues in a 3 month period. 
18 This is a classic example of an inventor's idea of how to solve a problem that doesn't necessarily coincide with reality," says B. Chris 

Brewster, president of the United States Lifesaving Association. He notes that a robotic floatation device -- no matter how nifty -- can't 

save an unconscious swimmer. 

“In other words, the Baywatch faithful can rest easy. While Emily is a useful tool, both Brewster and Mulligan agree: she's unlikely to put 

muscle-bound human lifeguards out of their jobs anytime soon. 
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Fig. 62 – Robô de salvamento EMILY 

 

Fig. 63 – LA County Lifeguards com o EMILY 

 
Com 12Kg e um comprimento de 1,40m, as baterias propulsionam uma turbina semelhante à de 
um Jetski, permitindo um raio de ação de 60km e atinge uma velocidade de 45Km/h. Apesar do 
custo unitário de US$ 3.500 em 2012, e de estar em testes operacionais na praia de Zuma em Los 
Angeles, este robô não consegue salvar uma vítima inconsciente sendo necessário um NS apto e 
treinado no salvamento aquático. 

<http://www.popsci.com/gadgets/article/2010-06/invention-month-robot-lifeguard> [Out. 2012] 

 

Fig. 64 – Longboard com sistema de propulsão WaveJet 

Em 2012, a WaveJet apresentou um sistema de propulsão miniaturizado para pranchas de surf, 
equipado com duas turbinas elétricas e baterias de lítio. Controlado a partir de um dispositivo de 
pulso sem fios através de frequência rádio Seatooth. O sistema de propulsão pesa 6,5kg além do 
peso da prancha, e permite após 3,5 horas de carga, 30 minutos de utilização. Atualmente uma 
prancha de salvamento equipada com o sistema WaveJet tem um custo unitário de USD 4.795$, o 
que limita a sua utilização. 

<https://store.wavejet.com/product/rescue-board> [Ago.2012]  

Independentemente do meio de salvamento usado em situações de emergência ou catástrofes, a 
tecnologia pode coadjuvar em muito as operações de salvamento, nomeadamente na localização e 
na avaliação da vítima. Porém, persiste a dúvida da capacidade de um robot de salvamento realizar 
o resgate e suporte básico de vida de uma vítima inconsciente sem supervisão (telemetria) de um 
técnico de salvamento. 

<http://cacm.acm.org/magazines/2010/4/81490-robots-gear-up-for-disaster-response/fulltext> [Mar.2010] 
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1.4.4.1 Plano integrado de salvaguarda da vida Humana  
Em 2008 a legislação Portuguesa introduziu o conceito de praia contínua, alterando a obrigação de 
2 NS por cada posto ou 1 NS por cada 50m de frente de praia, permitindo, mediante uma 
autorização da Autoridade Marítima e com conhecimento do ISN, a introdução de um sistema 
integrado de salvaguarda da vida Humana numa ZAB, tendo sido inicialmente introduzido na praia 
da Barra em Aveiro e na praia de Carcavelos. Este sistema preconiza que a salvaguarda de vida 
Humana seja assegurada por uma equipa de NS equipada com meios complementares, como a 
utilização de equipamentos rádio VHF, torres de praia amovíveis, moto 4x4 ou similar com 
equipamento de 1os socorro diferenciado (kit de trauma, kit de oxigénio, desfibrilador e kit de 1º 
socorro) e moto de água de salvamento com sled, otimizando os recursos. 
 

 

Fig. 65 – Praia de Carcavelos - Sistema Integrado de Salvaguarda da Vida Humana 2011-2012 

 
O projeto implementado na praia de Carcavelos, em 2010, introduz nesse ano o conceito de NS 
coordenador, que agiliza a comunicação entre o Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e 
os diferentes intervenientes que operam na praia (NS, Concessionários, Câmara Municipal, 
Bombeiros Voluntários, Polícia de Segurança Pública Polícia Marítima e a Capitania do Porto de 
Cascais) gerindo conflitos e otimizando recursos disponíveis, orientando o binómio de NS, 
beneficiando a camaradagem e consequentemente o desempenho da equipa. 
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A instalação prevista desde 2010 de 6 torres de vigilância adequadas à atividade, permitiria 
melhorar a capacidade de trabalho dos NS, quer por estarem num local elevado, acima dos 
chapéus-de-sol, aumentando o campo de visão, quer pela proteção efetiva contra as intempéries 
(sol, vento e chuva), que muito desgastam e prejudicam a capacidade dos NS em prestar um serviço 
nas melhores condições. 
 

1.4.5 Sinopse 

O desaparecimento ou afundamento de um navio acarreta grandes prejuízos de ordem económica, 
para além da tragédia humana. A história constata que os acidentes, em especial os fatais, movem 
atitudes e criam condições para a alteração do enquadramento legal através da regulamentação 
dos equipamentos e das boas práticas, redefinindo o enquadramento legal e o modus operandi no 
salvamento. Ainda assim, cataclismos são eventos relativamente irregulares com condicionantes 
específicas que diferem muito entre si, só podendo ser prevenidos através da prevenção e 
informação assertiva da população. 
 
Os equipamentos de salvamento balnear são essenciais no resgate e no socorro, constituindo parte 
significativa do orçamento das organizações de salvamento. Equipamentos como o DAE e um kit de 
O2, outrora exclusivos ao pessoal médico e hospitalar, quando difundidos pelas equipas de NS 
promovem uma resposta eficaz perante uma emergência médica, reforçando o aumento da taxa de 
recuperação das vítimas. 
 
No que se refere aos postos de praia, o equipamento de salvamento aquático deve equipar o posto 
de acordo com as necessidades específicas da zona balnear de uma forma racional. Atualmente em 
Portugal pelo exposto na lei, é obrigatório aos concessionários comprarem uma variedade de 
equipamentos de salvamento, sem que haja uma análise da utilidade destes no contexto 
operacional da zona balnear, muitas vezes apenas com intuitos comerciais para quem vende e 
homologa estes equipamentos. 
 
Os NS exercem uma profissão com características e requisitos únicos no contexto das organizações 
de emergência médica. Parte da sua atuação contínua e preventiva faz com que tenham um 
impacto maior que outras organizações de emergência médica, como os bombeiros e a polícia, que 
atuam de forma reativa. A eficácia do salvamento tem uma relação direta com o início das 
manobras de SBV, fisiologicamente as vítimas de paragem cardiorrespiratória, com mais de 2 min 
de paragem, têm danos cerebrais, que são praticamente irreversíveis a partir dos 10 min. 
 
Em Portugal, em 2008, com a alteração do quadro legal e a proliferação de associações de NS, 
foram criados planos integrados de salvamento em frentes de praia contíguas, com o aval do ISN, 
reduzindo assim os custos para as concessões, reforçando a vigilância e a prevenção, através da 
coordenação e gestão dos meios. 
 
Através de associações de NS, como a Associação de Salvamento Aquático, assistimos a um 
aumento do profissionalismo, prova de uma evolução como já foi feito noutros países, que 
mantiveram a tradição do voluntariado além de NS profissionais, como em Bondi Beach onde os NS 
são contratados pelas entidades locais e subsidiados por patrocinadores. 
 
O atual contexto em Portugal necessita ser reavaliado dentro do quadro legal, de forma a melhorar 
os sistemas de salvamento e salvaguarda da vida Humana de acordo com as necessidades reais, 
providenciando um sistema sustentável e eficiente, facilitando a tarefa ao NS, especialmente nas 
praias de maior afluência no decurso de todo o ano. 
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No contexto operacional, o plano integrado de vigilância e salvaguarda da vida Humana 
implementado em 2010 na praia de Carcavelos, permitiu através da alocação estruturada dos 
meios de salvamento (humanos e materiais) uma redução de custos para os concessionários de 
cerca 45% (85.000€ em 2012), assegurando a salvaguarda dos utentes e desportistas que 
regularmente frequentam a praia. 
 
O treino das competências (físicas e técnicas), a melhoria das condições de trabalho e a motivação 
da equipa de NS, no decurso das últimas EB alterou o paradigma e a reputação destes, os quais 
realizam um trabalho árduo e de desgaste rápido que carece de treino específico (intrapessoal, 
ambiental, legal, paramédico, desportivo e científico).No quadro internacional, cada instituição 
utiliza os equipamentos de salvamento atendendo aos recursos específicos (clima, mar, utentes, 
etc.), usando os mesmos princípios de prevenção e salvaguarda da vida Humana. 
 
 
 

1.5 Evolucionismo tecnológico 
A singularidade do Homo Habilis possuir um dedo diametralmente oposto aos restantes, o polegar, 
permitiu-lhe uma maior destreza e manusear instrumentos nos 3 eixos. Esta característica 
proporcionou um salto evolutivo ao homem que modificou o seu ambiente, como descrito no livro 
Le Paradigme perdu: la nature humaine (Edgar Morin, 1973). 

<http://ruipaz.pro.br/textos/paradigma.pdf> [Fev. 2012] 

Quando o hominídeo se tornou bípede, libertou as mãos da função locomotora, possibilitando-o 
apanhar, segurar, lançar, manipular e criar objetos, alterando o paradigma do evolucionismo 
tecnológico. Subsequentes alterações fisiológicas permitiram ao Homo Erectus, com pernas 
maiores, um caminhar bípede e a colonização de novos continentes. Também o domínio do fogo 
estimulou profundas alterações nos hábitos alimentares, na iluminação, no aquecimento e na 
defesa, possibilitando a permanência durante largas temporadas no mesmo local, alterando a 
demografia social e contribuindo para o desenvolvimento da linguagem, fabrico de ferramentas e 
da arte. 

<http://anthro.palomar.edu/homo/homo_2.htm> [Oct. 2012] 

A evolução tecnológica é uma analogia orgânica que explica quer o surgimento dos novos artefactos, quer a sua 
subsequente seleção por parte da sociedade, que os integra na sua vida sem invocar necessidades biológicas nem 
processos tecnológicos.19 (Pag.245) Basalla (1988) 

 
As necessidades humanas conduzem ao desenvolvimento e à proliferação tecnológica, que 
permitem despoletar novas soluções com viabilidade económica, como foi a Internet. O 
evolucionismo depende não somente do estado da arte, da ciência e da tecnologia, mas também 
de fatores psicológicos, intelectuais, culturais, socioeconómicos e lúdicos que exploram e 
contribuem para a evolução da ciência e da espécie. 
 
A evolução técnica é feita sobretudo por associação de tecnoespécies que geram novas espécies mais complexas. 
Por vezes, verificam-se associações abruptas entre diferentes tecnoespécies, o que origina um fenómeno equivalente 

às mutações existentes nos organismos biológicos. Mas é a combinação genética entre tecnoespécies que geralmente 

dá origem às espécies mais complexas. A tecnoevolução do telemóvel é um bom exemplo disso, pois ele tende, por 
simbiose, a absorver outras tecnoéspcies: o PDA, o rádio, leitor de MP3, a televisão, a câmara fotográfica e 
futuramente, quem sabe, o computador portátil. (Pag.334) Parra (2007) 

 
Os equipamentos possuem constrangimentos funcionais, de natureza mecânica, semântica e/ou 
sensorial, sendo necessário uma aprendizagem e familiarização de forma consciente e inconsciente. 
O paradigma da evolução tecnológica depende maioritariamente da eficiência com que 

                                                             
19 Technological evolution is an organic analogy that explains both the emergence of the novel artifacts and their subsequent selection by 

society for incorporation into its material life without invoking either biological necessity or technological process. 
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determinada tecnologia é aplicada, sem que forçosamente satisfaça uma necessidade premente. 
Seria impensável descrever todas as inovações marcantes da humanidade que se traduziram em 
produtos e assim potenciaram o desenvolvimento de outros, gerando comportamentos e 
consequências sociais. Alguns dos processos de inovação e de desenvolvimento de produto 
permitem entender a evolução tecnológica e a crescente interação entre Homem - produto. 
 

1.5.1 O Interface Homem-máquina  

Na conceção de produto, a análise dos fatores humanos permite identificar quais os melhores 
procedimentos para operar determinado sistema, propiciando ao utilizador através do recurso da 
tecnologia uma extensão das suas capacidades, que se reflete na facilidade e eficácia da execução, 
mesmo sob condições adversas, da tarefa. Não obstante as diferentes características ergonómicas 
do utilizador como a antropometria, a predisposição, a resiliência e a resposta tendencial, devem 
ser devidamente consideradas na conceção, desenvolvimento e implementação. 
 
Uma lição a retirar do design de interação, entre o piloto e os sistemas, deve considerar as capacidades e limitações 

humanas. É necessário um bom interface entre o homem-máquina, embora isso possa não ser suficiente para 
assegurar que o sistema seja de fácil utilização e eficiente.20 Abbott (2001) 

 
Atualmente o cockpit ou consola de voo é um dos interfaces mais bem estudados, não somente 
pela quantidade de processos de controlo a que o piloto está sujeito simultaneamente, mas 
também pelos limites fisiológicos da sua capacidade de resposta. Existe nesse interface uma 
hierarquia de informação e de procedimentos que permitem reduzir a angústia, evitando o 
bloqueio mental, e consequentemente a probabilidade de acidente. 

<http://www.esterline.com/avionicssystems/ProductsServices/Aviation/CockpitSystemsIntegration/HumanFactorsEngineering/tabid/2234/

Agg2660_SelectTab/2/language/en-US/Default.aspx> [Abr. 2012] 

 

Fig. 66 – Interface homem-máquina no cockpit do Airbus A380  

A criação de um interface eficaz depende da simplificação da informação, tal como a aprendizagem 
cognitiva do indivíduo depende da normalização de procedimentos, do treino e da experiência do 
individuo e da sua aplicação. Qualquer design eficaz deve ter em conta os utilizadores, identificados 
no processo de conceção e desenvolvimento, abordando o design como um sistema integrado, 
assegurando a eficiência da tarefa. Por último, o interface deve tolerar o erro, um subproduto do 
comportamento humano, e permitir uma fácil deteção e correção evitando o agravar da 
ocorrência. 
 

                                                             
20 A lesson to be learned here is that DESIGN of the interaction between the pilot and the systems must consider human capabilities and 

limitations. A good human-machine interface is necessary but may not be sufficient to ensure that the system is usable and effective.  
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1.5.2 Inovação e transferência tecnológica 

Muitas das inovações tecnológicas introduzem no quotidiano pequenas alterações que 
transformam ao modo de vida; destes marcos tecnológicos destaca-se a escrita, a qual possibilitou 
o registo dos acontecimentos históricos, e subsequentemente a invenção da tipografia disseminou 
de forma eficiente o registo escrito e permitiu a sistematização do ensino levando ao aumento do 
conhecimento. 
 
Os 1os utensílios da humanidade tiveram inúmeras aplicações. Temos o exemplo da roda, usada na 
locomoção, mas também a adaptação desta na roda de oleiro e nos moinhos de vento e de água, 
com implicações na armazenagem de alimentos. A capacidade de desviar cursos de água e irrigar, 
bem como a recolha de águas residuais, permitiu a fixação de um número crescente de populações 
em determinado local. 
 
No séc. XIX, o desenvolvimento da produção de aço fomentou a revolução industrial e a produção 
em série, tal como o desenvolvimento do motor a vapor, do automóvel e consequentemente o 
avião. Todos eles permitiram o transporte de mercadorias e a mobilidade individual. Nos finais do 
séc. XIX, o telégrafo e o rádio possibilitaram a comunicação e subsequentemente desenvolvimento 
da telemetria, do radar e do micro-ondas. 
 
Já na última metade do séc. XX, o advento do computador levou ao desenvolvimento do microchip 
e do transístor, que precederam a tecnologia de software e programação, permitindo a automação 
e a robótica, berço da telemetria e da tecnologia aeroespacial e da viagem à Lua. No séc. XX, a 
revolução agrícola que se deu com a escolha seletiva de sementes para colheitas de alto 
rendimento, permitiu o aumento da população. 
 
Os produtos e equipamentos evoluem a um ritmo muito acelerado, o expoente máximo desta 
evolução são os produtos tecnológicos que incorporam processadores, circuitos integrados e micro 
eletrónica. No início da década de 2000 o ritmo da evolução tecnológica era exponencial a cada 18 
meses, como previsto em 1965 por Gordon Moore, contudo devido aos inúmeros 
constrangimentos da nanotecnologia, nomeadamente no custo e na redução dos processadores, o 
ritmo do desenvolvimento tende a abrandar. 

<http://www.technotouch.com/TechMilestones.htm> [Ago. 2012] 

A contínua evolução, sustentada pela inovação e transferência de tecnologia, produz uma 
diversidade de soluções como o caso da internet, inicialmente desenvolvida em 1969 pelo 
Advanced Research Projects Agency Network (ARPA-NET), como meio de comunicações redundante 
das forças armadas e centros de pesquisa dos EUA, tendo sido disponibilizada ao público, no inicio 
da década de 1990, através do Hypertext Transfer Protocol (http), viabilizando o crescimento deste 
meio de comunicação e de informação. 

<http://www.electroiq.com/articles/sst/print/volume-46/issue-7/features/fab-management/using-learning-curve-theory-to-redefine-
moores-law.html> [Ago. 2012] 

 

http://www.technotouch.com/TechMilestones.htm
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Fig. 67 – Evolução do micro processador 

Um dos melhores exemplos da evolução tecnológica foi dado com o advento do telemóvel no final 
da 2ª guerra mundial com a miniaturização do equipamento rádio, permitindo o desenvolvimento 
de equipamento cada vez mais portátil. No início da década de 1990, a redução dos custos dos 
microprocessadores e a introdução de tecnologia digital áudio, fomentou o fluxo de informação, 
possibilitando a proliferação de equipamentos eletrónicos de uma forma generalizada. 
 
Foi esta transferência de tecnologia sem qualquer relação com a telefonia que permitiu a criação do telefone 
portátil e, mais tarde, do telemóvel. (…) Concluindo, é óbvio que a tecnologia evolui. Embora não tenhamos nada 

tão concreto como um gene que passa informação de uma geração para a seguinte, continua a decorrer um tipo de 
evolução darwiniana.21 

 

                                                             
21 It was this transfer of unrelated technology into telephony that allowed the creation of the portable home phone and eventually the 

wireless cell phone. (…) In conclusion, it is clear that technology does evolve. While we don’t have anything as concrete as the gene to 

carry information from one generation to the next, there is still a type of Darwinian evolution taking place. 
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Fig. 68 – Evolução tecnológica do telemóvel 

Na década de 1970, os aviões de combate de caça começaram a ser equipados com o Head-Up Display (HUD), 
que projetam informações vitais (mira, altitude, etc.) no vidro defronte do piloto possibilitando ao piloto ver 
e aferir o espaço aéreo à sua frente, em vez de olhar para baixo para os instrumentos. Em 1986 a ELBIT, uma 
empresa de componentes aeronáuticos Israelita, cria o Display and Sight Helmet (DASH), na altura um 
sistema inovador que possibilitava controlar o armamento sem olhar para os instrumentos, facilitando o 
combate aéreo. 

<http://sistemadearmas.sites.uol.com.br/ca/hmd2dash.html> [Set 2011] 

 

Fig. 69 – HUD 

Posteriormente, na década de 1990, o Helmet-Mounted Display (HMD), disponibilizava a informação 

previamente exibida no HUD, diretamente no capacete do piloto, fornecendo informação mesmo quando o 
piloto não está a olhar para a consola, facilitando dessa forma a aquisição e análise de informação vital. 

<http://www.eurofighter.com/capabilities/technology/cockpit/helmet-ounted-smbology-ystem.html> [Set 2011] 

Atualmente, o Helmet Mounted Symbology System (HMSS) da BAE Systems, o Joint Helmet Mounted Cueing 
System (JHMCS) e o Helmet Mounted Display System (HMDS) da Vision Systems International, com um custo 
de 0,5M€ por cada capacete e software, permite ao piloto ganhar segundos vitais através da integração do 
interface, operando simultaneamente o radar, o sistema de armas, a visão noturna e a visão virtual de 360º, 
interagindo com o sistema através do comando de voz e do controlo de retina. 

<http://vsi-hmcs.com/pages_hmcs/03a_f35day.html> [Set 2011] 
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Fig. 70 – Capacete ELBIT - DASH I 

 

Fig. 71 – Capacete JHMCS 1 

 

<http://www.defence.pk/forums/air-warfare/30829-aviation-helmet-DESIGNs-helmet-mounted-systems.html> [Set 2012] 

Esta tecnologia aplicável ao interface, atualmente estudada pela BMW com vista a ser incorporada 
nos automóveis, facilita a apreensão da informação do tablier (velocidade, conta rotações, 
combustível, etc.), reduz o nível de distração do condutor e potenciais acidentes. 

<http://www.extremetech.com/extreme/102723-could-bmws-full-color-head-up-display-replace-the-instrument-panel> [Set 2011]  

 

 

Fig. 72 – Sistema HMSS permite ao piloto uma visão virtual de 360º 

No campo da telemetria e robótica, a Hydronalix desenvolveu em 2010 um veículo de controlo 
remoto de salvamento aquático, o Emergency Integrated Lifesaving Lanyard (EMILY). O custo 
unitário elevado ainda longe de ser competitivo introduz um pressuposto que as máquinas terão o 
seu lugar no salvamento aquático, inicialmente como auxiliares e provavelmente num futuro 
próximo de forma autónoma, através de uma inteligência artificial com capacidade de decisão e 
execução. 

<http://www.economist.com/node/16877335> [Mar. 2012] 

Os veículos aéreos não tripulados, Unmanned Aerial Vehicle (UAV), operados em cenários de guerra 
desde 2002 pelas forças militares do Ocidente, têm tido um desenvolvimento exponencial, contudo 
mantêm-se no foro militar dos governos com maior orçamento, não sendo ainda usados no 
salvamento. 
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Fig. 73 – Posto de controlo de telemetria de UAV 

 

Fig. 74 – VTUAV - RQ-8A Fire Scout 

 
Porém, é especialmente interessante assistir à proliferação de outros veículos aéreos de dimensões 
mais reduzidas e com capacidade de sustentar até 2kg de equipamento. Atualmente existem no 
mercado várias empresas que produzem veículos aéreos como a AERYON, que em 2009 produziu 
um Quadrotor com câmara de vídeo em tempo real, para vigilância aérea, e quem sabe num futuro 
para a vigilância marítima. 

<http://www.aeryon.com/products/avs.html> [Dez. 2012] 

O Human Universal Load Carrier (HULC) é um exosqueleto ajustável ao corpo com velcro, 
inicialmente desenvolvido em 2004 para aplicações militares permite ao utilizador carregar cargas 
pesadas. Atualmente a Ekso Bionics desenvolveu um fato biónico que permite a paraplégicos andar, 
através de software evolutivo que permite ao exosqueleto adaptar-se ao indivíduo 
progressivamente (1,5m-1,9m altura e 100Kg peso máximo), porém o seu custo elevado (120.000€ 
em 2012) limita a sua procura. 

<http://www.fastcompany.com/1822791/eksos-exoskeletons-let-paraplegics-walk-will-anyone-actually-wear-one > [Nov. 2012] 

 

Fig. 75 – Exosqueleto - ekso bionics  

<http://eksobionics.com/ekso> [Dec. 2012] 

Muitas das adaptações feitas através da transferência de tecnologia germinam de uma constante pesquisa e 

desenvolvimento, que visa melhorar e simplificar o design da interação da máquina com o utilizador. 
 

1.5.3 Sinopse 

A constante evolução tecnológica, aliada à capacidade de criar e usar uma variedade de 
ferramentas, prova o raciocínio diferenciador do ser humano na satisfação das suas necessidades. 
O fractal da ciência beneficia dos conhecimentos préviamente existentes e de circunstâncias propícias 

ao seu desenvolvimento, como as revoluções socais, os conflitos bélicos, as crises económicas e os 
cataclismos., os quais geram necessidades específicas dentro de um contexto social e impulsionam a 
evolução tecnológica. 
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Por outro lado, o desenvolvimento tecnológico do complexo industrial militar, com acesso quase 
ilimitado a recursos financeiros e tecnológicos, repetidamente alcançou resultados surpreendentes 
no desenvolvimento de novos equipamentos, que criaram novas necessidades como foi o caso da 
Internet, dando origem a inúmeros subprodutos de caracter tecnológico para utilização comercial. 
 

 

Fig. 76 – Biométrica - verificação de retina 

Os acontecimentos que alteraram os comportamentos sociais, nas últimas décadas, devem-se 
sobretudo à adoção e adaptação de tecnologia na relação Homem/interface, que introduziu novas 
relações cognitivas entre o utilizador e o objeto, alterando muitas vezes o paradigma desse objeto. 
Essa aprendizagem depende de um pressuposto de tentativa e erro, mas também da possibilidade 
do interface permitir corrigir e atenuar esse mesmo erro. A possibilidade de anular uma ação 
errada, permite a evolução da aprendizagem cognitiva do indivíduo, levando o coletivo a responder 
de forma equivalente. 
 

A criação e aplicação da tecnologia aos produtos condiciona a sociedade no seu quotidiano, de tal 
modo que uma pequena alteração tem por vezes repercussões noutra área do conhecimento. A 
tecnologia indiscriminada aplicada ao equipamento de salvamento não resolve o potencial de erro 
humano, apenas o transforma; no entanto a aplicação cuidada da tecnologia que coadjuva a 
interação pode auxiliar o NS, minimizando o stress e os riscos decorrentes do resgate. 
 
É expectável num futuro próximo que os veículos autónomos e semiautónomos venham a 
desempenhar um papel decisivo no salvamento. Subsiste ainda a necessidade de melhorar 
significativamente estes equipamentos, nomeadamente na robustez, fiabilidade, miniaturização, 
mobilidade, manipulação e integração dos sistemas e dos sensores, sem esquecer o custo inicial e 
operacional destes equipamentos. Atualmente, devido às limitações de inteligência artificial, um 
veículo de salvamento (semiautónomo) ainda requer um operador, consciente da complexidade 
das operações, uma vez que aquele não tem capacidade para responder de forma autónoma às 
diversas variáveis. 
 
O design e a inovação tecnológica são preponderantemente consequência de pequenas e contínuas 
alterações incrementais, que acumulam mais-valias ao equipamento, melhorando a eficácia e a 
eficiência, capacitando ainda mais o utilizador no desempenho de determinada tarefa, 
possibilitando manter-se na vanguarda da evolução tecnológica. 
 

1.6 Emoções no design 
As emoções são parte essencial na aprendizagem e inerentes no processo de decisão. Facilitam 
muitas vezes a resposta, contornando as decisões tomadas através dos processos cognitivos, que 
envolvem avaliar e analisar o custo/benefício de determinada ação. As emoções, positivas ou 
negativas, permitem avaliar automática e instintivamente a tomada de decisão, permitindo a 
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sobrevivência e a adaptabilidade do indivíduo através da regulação da perceção da memória 
cognitiva. 

<http://faculty.txwes.edu/mskerr/files/3304_ch2.htm> [Nov. 2011] 

 

 

Fig. 77 – Expressão facial das emoções primárias 

As emoções primárias, transversais a todas as culturas, caracterizam o estado de espírito do 
indivíduo (Paul Ekman, 1972); a tristeza, a surpresa, a alegria, a repulsão, a raiva e o medo, são 
reconhecidas através da expressão facial e identificadas pela perceção de quem as vê. Além destas, 
consideradas as mais comuns, é possível qualificar outras emoções subsequentes que advêm da 
alternância da intensidade ou através da acumulação de uma ou mais emoções, todas com a 
função de acelerar a interação. 

<http://plato.stanford.edu/entries/emotion/> [Nov. 2011] 

Sempre que um novo produto é lançado no mercado, este quase sempre faz referência a uma 
interação de outro previamente existente, para que de uma forma intuitiva este possa ser 
manuseado (secador de cabelo-pistola) recorrendo à interpretação cognitiva prévia, acelerando 
dessa forma o processo de aprendizagem. 

<http://www.adoptionhealing.com/HowFeel.html> [Nov. 2011] 

Cientistas da área da cognição definem as emoções como experiências poderosas, de curta duração, que são uma 

reação a um estímulo específico. As emoções, como parte do legado da evolução humana, surgem de uma rápida 
avaliação do significado de um objeto ou acontecimento, preparando-nos para uma ação; de forma semelhante a 

um sistema de alerta. As emoções não só aumentam a nossa perceção geral e nos ajudam a adaptar a alterações 

num ambiente imprevisível, como nos facilitam a comunicação e interação sociais. Tal deve-se ao facto de lermos as 
emoções das outras pessoas através das expressões faciais e corporais, bem como dos gestos e do tom de voz.22 

<http://theelearningcoach.com/learning/emotions-and-learning-part-i/> [Dez. 2011] 

1.6.1 A interação condicionada  

Ao efetuar uma tarefa, o corpo responde em reação a um estímulo, o qual pode variar consoante a 
situação, a aprendizagem e experiência de cada indivíduo. O processo de erro e tentativa permite 
uma aprendizagem através da análise e da assimilação da coordenação motora consolidada com 
treino. Isto permite a execução das tarefas de forma inconsciente, conforme observado nas 
crianças que aprendem a manusear os talheres. 

                                                             
22 Cognitive scientists define emotions as powerful, usually short-lived experiences that are a reaction to a specific stimulus. As part of the 

human evolutionary legacy, emotions arise from a rapid appraisal of an object or event’s significance in order to prepare us for action—

similar to an alert system. Emotions not only increase our general awareness and help us adapt to changes in an unpredictable 

environment, but they also facilitate social communication and interaction. That’s because we read the emotions of others through their 

facial expressions, bodily postures, gestures and tone of voice. 
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Muitos desportistas planeiam as suas reações face a diferentes situações que podem ocorrer durante uma 

competição. Estudos demonstram que estas técnicas contribuem de forma eficiente para aumentar a concentração e 

manter o nível de desempenho em situações desportivas. Existem indícios de que as mesmas técnicas podem ser úteis 
noutros contextos, tais como no local de trabalho ou em locais públicos. 23 

<http://www.bbc.co.uk/labuk/articles/compete/> [Jun. 2012] 

 

Fig. 78 – Tala para perna – US Navy de Charles & Ray Eames 

Nalguns casos a interação tem parâmetros de utilização mais exigentes, em que a correta, célere e 
indubitável utilização do produto é crítica. Exemplo disso são os equipamentos na área da 
emergência médica, militar, desportiva e de salvamento, normalmente equipamentos fáceis e 
intuitivos com um grau de redundância elevado em que o erro é facilmente revertido. Mais ainda o 
design de interação, a ergonomia e uma manipulação intuitiva dos objetos condicionam a resposta 
emocional que pode acelerar a aprendizagem. 

1.6.2 O erro com o equipamento 

Ao contrário dos instrumentos de medição, o juízo humano pode ser facilmente afetado por fatores 
fisiológicos e psicológicos. Está na natureza do comportamento humano cometer erros da mesma 
forma que conseguimos resolver problemas complexos, tal como uma mudança de humor afeta o 
desempenho de determinada tarefa. 

<http://shamazkhan.files.wordpress.com/2010/10/avionics_software.pdf> [Nov. 2011] 

A ansiedade a que o NS está sujeito ao entrar na água para resgatar uma vítima leva a que erros 
sejam cometidos, como a utilização de pranchas invertidas durante um salvamento. A possibilidade 
de uma múltipla escolha de meios do posto de praia pode provocar conflitos e potenciar o erro. A 
correta utilização do equipamento envolve uma fácil identificação e simplificação da tarefa através 
de treinos regulares, atendendo às expectativas dos NS, minimizando as emoções negativas que daí 
possam advir. 
 
As emoções só podem ser compreendidas à luz da pessoa que as experimenta. Deste modo, os designers, só podem 

prever e manipular o impacto emocional das suas criações quando estão cientes dos interesses de um determinado 
indivíduo para o qual o produto é criado. (Pag.124) 24  Desmet (2002) 

 

                                                             
23 Many sportspeople plan their reactions to the many different things that might happen during competition. Research shows that these 

techniques are effective for increasing focus and sustaining performance in sporting situations. There are indications that the same 

techniques can help in other contexts – such as in the workplace or in public performance situations.  

 
24 Emotions can only be understood in relation to the person who is experiencing them. Designers, therefore, can only predict or 

manipulate the emotional impact f their designs when they are aware of the concerns of the particular person for whom the product is 

designed. 
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O design de interação preconiza uma conceção funcional que visa a facilidade da tarefa para o 
utilizador. Normalmente patente nos equipamentos de emergência médica, estes tendem a 
simplificar o interface, tornando-se mais intuitivos (codificados por cores, símbolos, etc.), 
melhorando a ergonomia e simplificando os processos decorrentes da sua utilização. Para além da 
ergonomia os produtos podem ter auxiliares visuais, como sinalética e iconografia, com contraste 
cromático que fornecem pistas ao utilizador e à interação expectável cimentando a perceção do 
utilizador e automatizando a ação. 

<http://courses.cs.vt.edu/~cs5714/fall2003/Affordances,%20as%20appeared.pdf> [Jan. 2010] 

 

Fig. 79 – Sked Rescue Saw – Feramenta multiusos para acidentes de viação 

O equipamento Sked Rescue Saw apresenta à primeira vista um design pouco refinado o 
desenvolvimento deste equipamento de desencarceramento (abertura de vidros) teve como 
premissa as necessidades do operador, equipado com fato de proteção individual, óculos, botas, 
capacete e luvas. Não obstante a preocupação no design do interface deste equipamento, através 
da inserção de elementos visuais, textura da pega e colocação da serra num ângulo, que visa 
facilitar o corte, à primeira vista a ergonomia e a função deste equipamento não é clara nem 
inequívoca, necessitando o operador de treino específico de forma a conduzir uma interação eficaz. 
 
Recorrentemente muitos destes equipamentos técnicos são desenhados pelos próprios 
utilizadores, que quando levados à produção muitas vezes resultam em interfaces pouco 
dinâmicos, requerendo mais horas de treino do utilizador com o equipamento. 

<http://www.skedco.com/Military/System-Accessories/op-gmm1> [Dez. 2011] 

 

 

Fig. 80 – Stifneck - colar cervical ajustável 

 

Fig. 81 – Aranha com cintos com códigos de cor 
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1.6.3 As emoções no salvamento aquático 

Situações com risco de morte produzem reações emocionais intensas e traumáticas, e embora a 
grande maioria desses episódios ocorra após o evento, ao analisar a tarefa dos NS é possível 
perceber que há 2 emoções particularmente relevantes, resultantes do salvamento e em situações 
de crise: a surpresa e o medo. Destas o medo sucede à surpresa, ambas impossíveis de evitar e 
difíceis de lidar; é portanto necessário capacitar o NS com mecanismos de defesa, através da 
exposição e da adaptação em ambientes controlados. A rapidez de perceção e a capacidade de 
reação do NS, quando treinado e enquadrado numa normalidade expectável de um advento de 
emergência, evita a angústia que pode levar ao erro. 
 

 

Fig. 82 – Passar a rebentação causa uma reação natural de medo 

As experiências sensoriais individuais moldam a perceção (Bonapace, 2000), resultando que um 
mesmo evento possa ter diferentes perceções consoante a cognição de cada indivíduo. O design 
deve portanto responder de forma abrangente e permissiva para com o utilizador, permitindo-lhe 
lidar com as emoções resultantes da tarefa e evitando o torpor consequente da angústia e do 
stress. 
 

1.6.4 Sinopse 

As emoções são inerentes à condição humana. Estas produzem respostas fisiológicas às causas 
externas ao corpo, desencadeando ou não uma resposta proveniente da utilização de determinado 
produto. Porém cada indivíduo tem reações diferentes na relação com esse produto, implicando 
diferentes conotações e significados, evidenciados pelo estado de angústia. 
 
Fatores como a idade, a experiência e o estado psicológico do NS, bem como os da vítima, são 
determinantes na capacidade de resposta a uma situação inerentemente angustiante. Porém uma 
interação inequívoca com o equipamento, com o qual o NS se treina minimiza os possíveis estados 
de angústia e permite um uso proficiente do mesmo reduzindo potenciais erros. 
 
As emoções melhoram o processo de perceção cognitiva, permitem decidir inconscientemente, 
interagir instintivamente e inequivocamente com o equipamento. Porém, isto depende não 
somente do referencial cognitivo comum ao produto, mas também do treino que o utilizador teve 
com este, ou outros semelhantes. O treino adquirido no decorrer do curso prepara minimamente o 
NS, mas é somente no decurso do serviço que a experiência consolida os conhecimentos. 
 
Através da ergonomia cognitiva, é possível aplicar auxiliares de memória visual com contraste 
cromático e iconografia, consolidando a perceção do utilizador e automatizando uma ação para se 
processar inconscientemente. O design pressupõe simplificar a interação entre utilizador e o 
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equipamento, minimizando o erro e facilitando a tarefa. Os equipamentos de salvamento tendem a 
melhorar o interface continuamente, tornando-se cada vez mais intuitivos e simplificando os 
processos decorrentes da sua utilização, reduzindo assim significativamente o stress. 
 

1.7 O Design simbiótico  
Em biologia a simbiose é uma relação necessária entre 2 ou mais organismos intervenientes, 
proveitosa para ambas as partes; por outro lado, quando não há dependência entre as partes 
designa-se de proto-cooperação ou mutualismo. 
 
A simbiose é, hoje, assumida como um dos motores evolutivos. (…) espécies biológicas e espécies tecnológicas 
podem partilhar de processos evolutivos comuns na sua génese, as metodologias simbióticas.  Parra (2007) 

 
O design simbiótico é uma metodologia de projeto que fomenta a cooperação e a sinergia entre as 
várias disciplinas do desenvolvimento de produto, fomentando uma resposta transdisciplinar e 
abrangente às necessidades específicas do projeto. Esta metodologia, integrada no sistema 
sociocultural, tecnológico, e em última instância inerente ao ciclo de vida do produto, estimula, 
através de uma comunicação profusa entre as partes, a transferência de conhecimento do universo 
biológico, a bioquímica, para a área da engenharia e do design, e dos processos inerentes a esse 
universo, os biossistemas. 
 
A antropologia, a antropometria, a bioquímica, a biomecânica, a cibernética, a ergonomia, a 
engenharia mecânica, a engenharia dos materiais, a hidrodinâmica, a informática, a medicina, a 
proxémica, a psicologia, a sociologia, a sustentabilidade e a robótica, potenciam sinergias entre as 
ciências humanas e as ciências exatas, que estimulam soluções simbióticas entre estas. 

<http://www.except.nl/en/#.en.articles.148-symbiosis-in-development-sid> [Fev. 2012 

 

Fig. 83 – Barbatana shinfin 

Na natureza, a mudança e a variedade acompanham a evolução das espécies, enquanto na manufatura, estas 

acompanham a coevolução de produtos e sistemas. As espécies que não se adaptam nem evoluem acabam por se 

extinguir. De forma similar, na manufatura, os sistemas que não integram os requisitos de processamento da 
evolução dos produtos vão perdendo a sua utilidade até que, por fim, se tornam obsoletos.25 T.N. AlGeddawy, H.A. 

ElMaraghy (2009) 

<http://shinfin.com/leg-fins-flippers-home> [Ago. 2012] 

A inovação fomenta-se através de sinergias e processos de design que nascem de associações entre 
a tecnologia e as necessidades de determinado grupo social. Estes processos permitem a evolução 
que muitas vezes altera o paradigma e pressuposto de determinado produto e consequentemente 
da sociedade. 
 

                                                             
25 In nature; change and variety accompany evolution of species, while in manufacturing they accompany the co-evolution of products and 

systems. In nature, species that do not adapt and evolve fade away and become extinct. Similarly, in manufacturing, systems that do not 

accommodate the products changing processing requirements become less useful and are eventually phased out 
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1.7.1 O fato simbiótico  

Os registos pré-históricos referem a utilização de peles de animais como indumentária que 
permitiram ao Homem sobreviver e perseverar em ambientes inóspitos. Com a expansão e 
diversificação desses ambientes, cresceram as possibilidades, os materiais e as tecnologias que 
levaram ao desenvolvimento de novos têxteis. O advento da indústria química e os avanços nos 
processos industriais permitiram a evolução do têxtil técnico e dos acessórios técnicos, como as 
barbatanas que assistem a propulsão subaquática. Atualmente existem várias aplicações, 
especialmente na área da proteção individual, do desporto e da medicina. Não obstante, o âmbito 
deste trabalho é específico ao meio aquático e a ênfase será nesse sentido. 
 
A utilização de tecnologia tem vindo a melhorar a qualidade de vida do ser humano, assegurando o 
seu suporte de vida e a capacidade para executar tarefas em condições adversas. Também a 
miniaturização tecnológica permitiu a acumulação de diferentes tecnologias integradas num único 
sistema, como a monitorização de parâmetros vitais e o suporte de vida, ampliando as capacidades 
do ser humano. 
 

 

Fig. 84 – Stillsuits no filme Dune 

Muitos exemplos de vanguarda provêm da ficção científica. Um desses exemplos surge no filme 
Dune, de 1984, de David Lynch, uma adaptação do clássico de ficção científica de Frank Herbert, da 
década de 1960. O enredo passa-se num planeta desértico, onde nómadas envergam fatos 
simbióticos, os Stillsuits que dissipam o calor e reciclam a transpiração, a urina e as fezes, 
permitindo-lhes não só sobreviver mas prosperar num ambiente desértico e hostil. 
 
Em 1943 foi introduzida uma das mais revolucionárias tecnologias, inventada pelo capitão de 
marinha Jacques Y. Cousteau e o engenheiro Emile Gagnan. O Self Contained Underwater Breathing 
Apparatus (SCUBA), ou escafandro autónomo, levou ao desenvolvimento do mergulho, 
inicialmente nas marinhas de guerra (França, Itália, Inglaterra e EUA) e posteriormente para fins de 
investigação e, atualmente, como forma de recreio. 

<http://rolexblog.blogspot.pt/2009/08/part-5-jacques-cousteau-aqua-lung.html> [Jun. 2011] 

As águas frias da Califórnia, local de treino dos mergulhadores da marinha de guerra dos Estados 
Unidos, levaram à procura de soluções no combate ao frio dos mergulhadores. A parceria da 
Marinha com a Universidade de Berkeley, levou o físico e designer Hugh Bradner, que pesquisava 
em espumas de polímeros unicelulares, um elastômero sintético, a desenvolver no final da década 
de 1950 o fato isotérmico, atualmente conhecido como fato de Neoprene. Contudo, somente em 
1954 a Engineering Development Cooperation (EDCO), empresa nascida a partir de um grupo da 
Universidade de Berkeley, inicia a produção e comercialização de fatos de Neoprene para a 
sociedade civil. 
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<http://scilib.ucsd.edu/sio/hist/rainey_wet_suit_pursuit.pdf>  [Fev. 2012] 

 

Fig. 85 – Jacques Y. Cousteau 1950 

Em 1928 em Sidney, na Austrália, o emigrante escocês Alexander MacRae cria a Speedo, a marca de 
referência de equipamento de natação. Quando os fatos de banho eram tecidos em lã, a 
introdução do Racerback, um fato de banho em seda, permitiu à sueca Arne Borg alcançar recordes 
de natação. Posteriormente, em 1957 substitui a seda por Nylon e nos anos 1960 mistura a Lycra ao 
Nylon, integrando novos têxteis na constante melhoria do produto. Em 1996, desenvolvido a partir 
da biomímica e do estudo do atrito do corpo humano na água, a Speedo revolucionou o mercado 
com o fato de banho Fastskin. O tecido inspirado na pele de tubarão com dentículas em V, cria uma 
câmara-de-ar que diminui a resistência à passagem da água e melhora a hidrodinâmica. Em 2004, 
após 4 anos de pesquisa, a Speedo lança o Fastskin II, com menos 4% de atrito. 
 
Devido ao efeito de arrasto que ocorre quando um objeto se desloca pela água, o tecido Fastskin foi concebido com 

estrias incorporadas, imitando a pele do tubarão. O Fastskin é composto por um tecido muito elástico que melhora 

a adaptabilidade do fato e comprime os músculos. Isto resulta numa redução do arrasto e da vibração muscular, 

que aumenta o desempenho.26 

<http://www.swimming-faster.com/> [Fev. 2012] 

O mais recente fato de banho integral da Speedo, o LZR Racer, desenvolvido em conjunto com uma 
empresa portuguesa, a Petratex, de Paços de Ferreira, usou a tecnologia patenteada No Sew 
Sewing (Nosew), que funde os tecidos através de ultrassons. Utilizando um material ultraleve e 
repelente da água, reforçado nas zonas do peito, barriga e coxas com placas de poliuretano e 
silicone, comprime o corpo e reduz 5% a 10% o atrito na água, melhorando a hidrodinâmica. 
 
Os cientistas do Instituto Honestein, em Bonnigheim, testaram pela 1ª vez um fato de mergulho inovador com um 
revestimento de superfície especial na piscina coberta de Soleo, em Heilbronn. O revestimento especial torna o 

material, ultra fino e ultra leve, super «hidrofóbico», a água não o molha. Isto significa que o ar preso entre as 
fibras não é expulso, formando, pelo contrário, uma almofada de ar ultra fina e prateada que reduz 

significativamente o atrito ao nadar. Trata-se de um sistema usado na natureza pelas aves aquáticas, como os 

pinguins.27 

 

<http://www.textiletoday.com.bd/magazine/printable.php?id=181> [Dez.2011] 

 

                                                             
26 Due to the drag effect that occurs when an object travels through water, Fastskin fabric was constructed with built in ridges emulating 

sharkskin.  Fastskin is composed of super stretch fabric made to improve the suit's fit and compress muscles.  The result is a reduction of 

drag and muscle vibration, which increases productivity. 
27 Scientists at the Honestein Institute in Bonnigheim have recently put an innovative swimsuit with a special surface coating trough its 

first practical test in the Soleo indoor pool in Heilbronn. A special coating makes the ultra-thin and ultra-lightweight textile material super 

hydrophobic, that is to say, water does not make it wet. This means that the air trapped between the fibers is not forced out and instead 

forms an ultra-thin, silvery cushion of air which significantly reduces frictional resistance when swimming. This is a system used is nature 

by many water birds such as penguins. 
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O LZR Racer permitiu aos atletas bater 18 recordes mundiais no espaço de um mês e meio, nos 
Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Consequentemente em 2010, depois de várias controvérsias, 
a Fédération Internationale de Natation (FINA), baniu o uso dos fatos integrais de natação, de 
espessura inferior a 1mm e flutuabilidade não superior a 1N por cada 100g, permitindo apenas o 
uso de fatos da cintura ao joelho, os Jammers, nas séries masculinas e do ombro ao joelho nas 
séries femininas. 

<http://reachforthewall.com/2009/07/24/suit-story/?hpid=artslot> [Fev. 2012] 

 

 

Fig. 86 – Fato de banho Speedo LZR Racer 

 

Fig. 87 – Big Wave Flotation Wetsuit 

 
O contínuo crescimento e diversificação da indústria do surf levou em 2010 a Billabong Wetsuits a 
desenvolver com o fabricante de coletes Mustang Survival, o Big Wave Flotation Wetsuit, um 
sistema insuflável integrado, ativado por um puxão de corda, que enche um depósito com 8 litros 
de volume nas costas através de um cartucho de CO2, permitindo ao utilizador subir à superfície 
sem esforço. 

<http://www.blessthisstuff.com/stuff/sports/water-sports/billabong-v1-big-wave-floatation-wetsuit/>[Abr. 2012] 

Em 2012, na Nazaré, ao surfar uma onda com mais de 25m de altura, Garrett McNamara utilizou 
um fato de Neoprene adaptado com uma mangueira ligada a uma bolsa de oxigénio, que lhe 
permitia inalar e sobreviver a um arremesso de onda, Wipeout, de tais dimensões. 

<http://www.surfertoday.com/surfing/7041-garrett-mcnamara-designs-an-oxygen-enhanced-wetsuit> [Jun.2012] 

Estamos a entrar numa era biónica em que começamos a ver a tecnologia sofisticada ao ponto de imitar funções 

fisiológicas importantes.28 

<http://www.bbc.co.uk/news/business-19547954> 

Na década de 1950, o programa espacial da National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
veio criar a necessidade de sistemas de suporte de vida autónomos para o espaço exterior. A 
investigação feita sob a égide da NASA para o programa espacial levou ao desenvolvimento de 
inúmeros produtos, entre eles fibras têxteis como o Beta Cloth, Beta Marquisesette, Chromel-B, 
Cycollac, Mylar, Nomex, Teflon, Velcro, Vectran, mas também polímeros inerentemente 
condutores, Inherently Conductive Polymers (ICP), os quais levaram ao desenvolvimento de outros 
produtos. 
 
Fibras e têxteis, que têm propriedades de climatização automática, têm atraído recentemente cada vez mais atenção. 

Este efeito poderia ser alcançado com a utilização de materiais de mudança de fase (PCM). A tecnologia para 

                                                             
28 We're entering a bionic era where w actually are beginning to see technology that's sophisticated enough to emulate key physiological 

functions 
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integrar microcápsulas PCM em estruturas têxteis para melhorar o desempenho térmico foi desenvolvida no início 
da década de 80, ao abrigo do programa de investigação da NASA. 29  Mondal (2009) 

 
A ILC Dover Inc. desenvolve fatos espaciais para a NASA, como o Extravehicular Mobility Unit 
(EMU), um equipamento complexo com várias camadas de isolamento, arrefecimento líquido e 
ventilação, um contentor de água interior, um interface de comunicações áudio e uma fralda de 
absorção. 

<http://history.nasa.gov/spacesuits.pdf> [Out. 2012] 

A indústria aeroespacial desenvolveu várias técnicas e têxteis, integrando componentes 
eletrónicos, que tiveram posteriormente aplicações na indústria militar e na crescente procura nas 
aplicações técnicas industriais, como nos desportos, no salvamento e na indústria aeroespacial. Em 
2003 a Nike ACG - All Conditions Gear, uma subsidiária Suíça da Nike que se especializa em 
equipamento de exterior, desenvolveu um colete de montanha para as equipas SAR, que incorpora 
um rádio, altifalante e microfone, facilitando a tarefa do utilizador. 

<http://images.businessweek.com/ss/05/06/idea2005/source/2.htm> [Dez. 2012] 

 

                                                             
29 Fibre and textile which have automatic acclimatising properties have recently attracting more and more attention. This effect could be 

achieved by using phase change material (PCM). The technology for incorporating PCM microcapsules into textile structure to improve 

their thermal performance was developed in the early 1980s under NASA research programme.  
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Fig. 88 – ILC Dover EVA-EMU 

 

Fig. 89 – ILC Dover EMU 

 
Em 2005 a Adidas insere um microprocessador de compressão num sapato de corrida, tornando-o 
mais ou menos rígido, consoante o terreno e peso do utilizador. Infelizmente, a falta de fiabilidade 
do mecanismo e o preço de 250€ decidiram o destino deste produto. 

<http://www.uberreview.com/2005/04/adidas-1-reviews.htm> [Out. 2012] 

O constante desenvolvimento de polímeros electroativos e polímeros inerentemente condutores, 
permitiu a evolução de diversos produtos têxteis com propriedades cada vez mais adaptadas e cada 
vez mais próximos de produtos verdadeiramente simbióticos. 

<http://davinci.lib.uoguelph.ca/article/viewFile/1292/2062> [Out. 2012] 

Usando esta tecnologia e após 7 anos de investigação, a Biodevices e a Petratex apresentaram em 
2009 o Vital Jacket, um sistema capaz de adquirir, armazenar e analisar on/off-line vários 
parâmetros fisiológicos, como o eletrocardiograma em ambulatório, a frequência cardíaca e o 
consumo calórico, unindo a tecnologia de micro componentes eletrónicos aos têxteis para 
avaliação das funções vitais do utilizador. 

<http://www.biodevices.pt/> [Dez. 2012] 
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Fig. 90 – Vital Jacket   

 

Fig. 91 – Roupa com MP3 integrado 

Em 2012, o neozelandês James McNab em parceria com a Footfalls and Heartbeats, um fabricante 
de têxtil técnico, desenvolveu o Revival Vest, um colete salva-vidas com cerca de 1 litro de volume, 
que deteta a pulsação do mergulhador e as alterações fisiológicas do organismo aquando do 
afogamento.  

<http://www.yankodesign.com/2012/08/30/autonomous-life-vest/> [Dez. 2012] 

 

Fig. 92 – Colete de ascensão de apneia Revival Vest 
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Fig. 93 – Colete de ascensão de apneia Revival Vest 

 

1.7.2 Sinopse 

Os constantes avanços tecnológicos possibilitam o desenvolvimento de novos materiais com novas 
características e potencialidades, levando consequentemente a novos produtos e soluções, como 
as denominadas roupas inteligentes, ou wearables, ainda aquém do que a ficção científica 
preconiza e longe de ser verdadeiramente simbiótico, com vantagens para o Homem e para o 
equipamento. 
 
Com o contínuo desenvolvimento do design simbiótico, será expectável num futuro próximo que a 
ciência e a tecnologia proporcionarão a recolha de energia térmica, solar ou cinética, a qual, 
combinada com reações químicas, alimentará diferentes sistemas simbióticos, compostos por 
diferentes equipamentos, que visam responder aos constrangimentos ergonómicos e aumentar as 
capacidades do ser Humano. 
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2 O DESIGN DE EQUIPAMENTO DE SALVAMENTO AQUÁTICO 
 
Um dos clássicos exemplos de desenvolvimento de produto e consequente aplicação industrial, é a 
produção de indumentária específica para o Espaço, no âmbito do programa espacial da National 
Aeronautics and Space Agency (NASA), que desenvolveu inúmeros equipamentos, de monitorização 
humana e proteções especiais, que posteriormente transvasaram para o mercado militar e depois 
civil, como foram os cobertores térmicos de alumínio, os implantes auriculares, o aerogel, o LED e 
tantas outras. 

<http://www.sti.nasa.gov/tto/Spinoff2010/> [Fev. 2012] 

O equipamento de salvamento é um produto de caracter técnico que requer treino de um 
utilizador especializado para ser eficaz. Fatores como a ergonomia, a pregnância (facilidade de 
perceção), o meio circundante, a sociologia, a aprendizagem cognitiva, entre outros, que otimizam 
a interação, através de constrangimentos funcionais; de natureza mecânica, semântica e sensorial, 
integrados no equipamento. 
 
A interação homem-produto produz reações mais ou menos complexas consoante as 
características funcionais, visuais, tácteis, térmicas e químicas. Numa situação de stress evidente, o 
equipamento de salvamento deve descartar a complexidade por forma a facilitar a interação e 
permitir a correta perceção do equipamento por parte do NS, permitindo responder eficazmente à 
tarefa. O equipamento deve eliminar o potencial de erro através dum design inequívoco 
respeitando os seguintes princípios: 
 

 Funcional – de fácil utilização na função específica 

 Simples – fácil e rápido de aprender (poucas opções conduzem a melhores decisões) 

 Intuitivo – uso de analogias e da pregnância (decisões condicionadas) 

 Cooperante - requerer baixo esforço físico e mental (permite corrigir o erro no decurso da 

utilização) 

 

<http://www.universaldesign.ie/exploreampdiscover/the7principles> [Fev. 2012] 

O design deve ser um esforço concertado na integração do conhecimento, dos materiais, da 
tecnologia, da ergonomia, da psicologia cognitiva, etc., que responda às necessidades específicas 
do utilizador através de soluções flexíveis. Por outro lado o design simbiótico visa desenvolver 
interações, benéficas tanto para o equipamento como para o utilizador. Um equipamento de 
salvamento deve ter um design inerentemente simples e fácil de utilizar, reduzindo o potencial de 
erro e o stress (vítima e o técnico de salvamento), auxiliando o NS no decurso das operações. 
 

2.1 O salvamento 
O European Resuscitation Council (ERC), preconiza que o procedimento do SBV aprovado tem vindo 
a ser simplificado para uma aplicação mais célere e eficaz por parte do socorrista. Atendendo à 
analogia de simplificação de procedimentos, o design de equipamento de salvamento deve ser 
simples e flexível para com o utilizador, prevenindo-o de cometer erros no decorrer da tarefa, 
garantindo o sucesso da salvaguarda da vida humana. 
 
Muitos técnicos de emergência médica afirmam que não existe um salvamento ideal, um salvamento efectuado com 
80% de correção técnica e recuperação sem mazelas da vítima pode ser considerado um “bom” salvamento. David 

Spzilmann. Conferência de Salvamento Aquático (Fev. 2011) 
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2.1.1 Condicionantes operacionais do salvamento  

No decurso das épocas balneares, de 2008 a 2012, inicialmente 4 meses e atualmente 5 meses de 
duração, foram analisados casos concretos de procedimentos operacionais na praia de Carcavelos, 
tendo sido em 2010 implementado uma nova estrutura operacional, um projeto integrado de 
salvaguarda da vida humana, que visa racionalizar meios e efetivos de acordo com as condições 
marítimas e expectável frequência de utentes. 
 
Esta praia urbana, galardoada com a Bandeira Azul, possui amplos parques de estacionamento e 
um fácil acesso aos transportes públicos (comboio e autocarro) que garante um fluxo constante de 
utentes durante todo o ano. Uma corrente oceânica mantém a água límpida, a ondulação de 
inverno e vento predominante de Noroeste permite um gradiente suave e a frequência de surfistas 
todo o ano. Outras praias têm semelhanças em termos de frequência balnear, com mais de 8 meses 
de uso por ano como a praia da Rocha e a praia da Costa da Caparica, muito em semelhança ao que 
acontece na praia de Bondi (Austrália) e praias da Califórnia. 
 
No âmbito do equipamento de salvamento aquático, foram objeto de pesquisa as necessidades 
específicas dos NS na praia de Carcavelos. Desta análise sobressai a necessidade de um novo tipo 
de torre de vigilância, devido à falta de mobilidade e altura em relação ao solo; uma prancha de 
salvamento com mais velocidade de deslocação e flutuabilidade no transporte de vítima ou vítimas; 
de um plano duro flutuante leve, transportável por NS com menor capacidade volitiva; e de um 
sistema de sinalética (complementar ao edital de praia em vigor) visível e percetível pelos 
utilizadores da praia e pelos turistas. 
 

 

Fig. 94 – Equipa de NS na praia de Carcavelos, Setembro de 2012 

As conclusões do congresso mundial de salvamento de 2002 revelam que as principais 
preocupações centram-se na capacidade do NS em manter um nível de atenção numa determinada 
área de vigilância, que decresce significativamente após 30 minutos de vigilância, sendo mais 
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evidente quanto menor a multidão a vigiar. Por outro lado a temperatura também afeta os níveis 
de atenção do NS, que decresce 45% quando a temperatura sobe acima dos 30ºC.  
 
Embora considerado como um trabalho de ação, os inúmeros momentos de tédio, especialmente 
na ausência de incidentes críticos, desafiam a capacidade de vigilância, tanto que para melhorar a 
prevenção e a salvaguarda é necessário melhorar a capacidade de vigilância e a facilidade da tarefa 
do NS. 
 

2.1.2 O custo de uma vida humana 

Na Idade Média a ocorrência de um naufrágio surgia como uma oportunidade para a população 
costeira, pois eram um meio das populações costeiras obter mais algum sustento, através da 
pilhagem e recuperação de valores. Atualmente o valor da vida humana é um bem consagrado no 
artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas, porém subsiste o 
paradigma de quanto vale um indivíduo, e o que contribui para a sociedade no decurso da sua vida, 
auferindo um valor teórico. 

<http://www.euroipn.org/eunese/Documents/FS%20PT/FS_DROWNING_PT.pdf> [Jul. 2012] 

No dia 3 de Outubro de 2012 um agueiro na praia da Zambujeira do Mar, Alentejo, causou o 
afogamento duma adolescente de 15 anos, tendo sido resgatada inanimada sem pulso nem 
ventilação, após 12 dias em coma a vítima recuperou carecendo de reabilitação. Este episódio 
empenhou homens, ambulâncias, viatura médica, medicamentos, helicóptero e tratamento 
hospitalar, acarretando custos que rondaram os 100.000€ para o Estado Português. 

<http://www.apsi.org.pt/24/relatorio_de_afogamentos_2002-2010_-_apsi_2011.pdf>  [Jul. 2012] 

 

 

Fig. 95.– Meios empregues num salvamento 

Torna-se evidente que uma equipa de NS que opere durante todo o ano, pode diligenciar ações de 
sensibilização e prestar na praia uma 1ª intervenção na salvaguarda da vida Humana, evitando 
episódios mais dramáticos, acrescentando benefícios sociais e económicos. 
 
É necessário entender que a prevenção tem custos operacionais, porém, envolvendo as 
autoridades e entidades competentes, como os municípios e as capitanias, mas também através da 
participação de parceiros sociais, através da publicidade associada à imagem da salvaguarda da vida 
humana, como vem sendo caso noutros países, como na Alemanha, na Austrália e na Nova 
Zelândia. 
 

2.1.3 Infografia aplicada ao equipamento de salvamento 

Embora o corpo humano possua órgãos sensoriais distintos, a informação sensorial é integrada no 
cérebro pela interação e aprendizagem cognitiva prévias. O design de infografia permite explicar 
visualmente, através de gráficos e esquemas, grandes quantidades de informação ou explicar uma 
multiplicidade de dados complexos de forma clara e concisa.  
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(…) a sequência no processamento da informações começa na fonte e passa por várias fases, especificamente 

relacionados com o recetor, como a atenção, compreensão / memória, atitudes /credos motivação e comportamento. 

(...) Podemos resumir este processo em 3 momentos principais, que também podem ser usados como avisos e 
critérios de qualidade: 1) reconhecer a advertência, 2) compreender a informação e 3), atuar em conformidade com 
o aviso.30 M. Emília C. Duarte, F. Rebelo (2007) 

<http://zatopek.fmh.utl.pt/~frebelo/FCT/1.pdf> [Fev. 2010] 

A infografia é um processo de sintetização da informação que permite ao utilizador a obtenção de 
informação visual, encurtando o tempo de leitura da mensagem. A perceção e estruturação do 

processamento da informação dependem do processo sequencial de advertência que incorpora 3 aspetos, a 
visualização do sinal, o processamento da informação e a reação à mesma.  
 
A qualidade dessa síntese informativa, normalmente de geometria regular e simétrica, determina a 
facilidade com que percecionamos e memorizamos a informação, respondendo efetivamente às 
exigências crescentes dos novos produtos. 
 
 

                                                             
30 (…) the information processing sequence begins with the source and goes through several stages, specifically related to receiver, as 

attention, comprehension/ memory, attitudes / believes motivation and behaviour. (…) We can summarize this process in three major 

moments that can also be used as warnings criteria of quality: 1) noticing the warning; 2) comprehending the information and 3) 

complying with the warning.  
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Fig. 96 – Ironia da saída de emergência  

 

Fig. 97 – Uso de colete salva-vidas – Transtejo 

 
No âmbito do design de equipamento de salvamento, a clara instrução de procedimentos permite 
ao NS eliminar a dúvida e facilitar a execução da tarefa numa situação de stress, através de 
constrangimentos explícitos, sem por em risco a sua integridade física nem o decorrer do 
salvamento. 
 

2.2 Desenvolvimento de equipamentos de salvamento 
Para entender a evolução dos equipamentos de salvamento aquático, é essencial entender o 
contexto social no qual se inserem e a sua utilização nas zonas balneares. É necessário entender 
objetivamente a tarefa do NS e os custos associados, por forma a racionalizar a eficiência. 
 
A constante presença do mar no coletivo português está patente na prosa de Ramalho Ortigão “As 
praias de Portugal”, que descreve as atividades da sociedade em 1876, revelando o interesse da 
sociedade nos passeios à beira mar e dos banhos a mar em locais como a Ericeira, Paço de Arcos ou 
Figueira da Foz. 

<https://archive.org/details/aspraiasdeportu00pimegoog> [Nov. 2012] 

Para responder às necessidades destacadas nesta investigação, foram desenvolvidos 3 projetos que 
visam aplicar os princípios da eficácia, da eficiência, da sustentabilidade e do design simbiótico. 
 
As observações realizadas, no decurso desta investigação, permitiram constatar diversas 
oportunidades na melhoria da execução da tarefa dos NS. Nomeadamente na proteção e exposição 
aos elementos, na melhoria da ergonomia dos equipamentos de salvamento e um potencial 
desenvolvimento do interface dos mesmos, permitindo desse modo melhorar o desempenho e a 
tarefa do NS, e em última instância salvar vidas. 
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Fig. 98 – Cinto de salvamento ergonómico (amarelo) 

 

Fig. 99 – Plano duro e prancha de salvamento 

 
Deste modo foram desenvolvidos uma torre de praia amovível com proteção efetiva contra as 
intempéries, que visa responder a falta de condições dos NS no horário de trabalho. Uma prancha 
de salvamento rápida e leve (6,5Kg) com capacidade para manter as vias aéreas da vítima (70Kg) 
fora de água no decorrer de um salvamento. Por fim foi desenvolvido um plano duro leve e 
flutuante (3,5Kg), que permite carregar vitimas até 200Kg. 
 
O design e desenvolvimento dos projetos passou por uma fase de pesquisa, um estudo ergonómico 
que visou medidas antropométricas, resistência dos materiais e fomento de parcerias estratégicas. 
Tendo os projetos sido testados em modelo virtual e posteriormente desenvolvidos modelos e 
protótipos com 2 dos parceiros estratégicos, a prancha e o plano duro foram testados no ambiente 
de praia por NS, provando a sua operacionalidade e versatilidade. 
 
Para além dos projetos anteriormente referidos foi também desenvolvido, até à fase de modelo, 
um cinto de salvamento ergonómico que permite a flutuabilidade de um adulto com mais de 
100Kg, mantendo lhe as ias aéreas fora de água, e abraçar uma criança de 6 anos de idade sem que 
esta perca fixação, solucionando uma das questões do atual cinto de salvamento. 
 

2.2.1 Torre de vigia amovível 

Em todo o mundo pode-se observar a utilização de sistemas de vigilância por parte dos NS. O mais 
conhecido e simples destes sistemas é a torre de praia, por norma uma estrutura com 5m de altura, 
que permite ao NS a partir de um ponto elevado a vigilância de uma área maior. 
 
A análise feita durante as épocas balneares de 2010 a 2012 constatou que as torres instaladas na 
praia de Carcavelos, não protegem eficazmente os NS contra as intempéries (chuva, vento e sol), 
sendo baixas em relação aos chapéus-de-sol, não são amovíveis nem permitem colmatar o 
assoreamento do areal, e consequentemente impedem uma vigilância eficaz, sendo 
consequentemente abandonadas e até vandalizadas pelos utentes. 
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Fig. 100 – Visualização da Torre de Vigia Amovível modular com paiol de material na base e telas de publicidade 

 
O desenvolvimento deste projeto assenta nas conclusões retiradas dos relatórios da época balnear 
da praia de Carcavelos, entre 2008 a 2011, nas diretivas indicadas pelos NS (veteranos e novatos), 
que no decorrer do projeto integrado de salvaguarda da vida Humana, apontam para a necessidade 
de reformulação das torres de vigia existentes, bem como do aumento do número destas, 
possibilitando a todos os NS desempenhar a sua missão e providenciar uma vigilância eficaz. 
 
 

 

Fig. 101 – Torre de vigia – Havai 

 

Fig. 102 – Posto de praia RNLI – UK 

 

Fig. 103 – Torre de vigia – Malibu 
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Fig. 104 – Torre de vigia – Alicante 

 

Fig. 105 – Torre de vigia – Gotteburg 

 

Fig. 106 – Torre de vigia – Miami 

 

 

Fig. 107 – Torre de vigia – Japão 

 

Fig. 108 – Torre de vigia – UK 

 

Fig. 109 – Torre móvel – Alemanha 

 

 

Fig. 110 – Torre de vigia florestal 

 

Fig. 111 – Torre móvel – Bélgica 

 

Fig. 112 – Posto de praia – Portugal

 

2.2.1.1  Análise de necessidades 
Em Portugal as torres de praia existentes, concebidas pela Direção Geral da Autoridade Marítima 
(DGAM), a Tipo 1 para NS e Tipo 2 com capacidade para suster uma moto 4x4, num projeto 
financiado pela Fundação Vodafone e pela Samsung respetivamente, foram concebidas como 
estruturas publicitárias, tal como a bola Nivea que entre 1970 até meados de 1990, foi referência 
nas praias de Portugal. 
 
Estas torres construídas em madeira com ferragens em inox são estruturas pesadas, montadas e 
posicionadas na praia com recurso a maquinaria pesada, o que por consequência não permite 
acompanhar o ciclo das marés e o assoreamento nos meses de Julho e Agosto, nos quais o areal 
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aumenta consideravelmente a sua extensão, ficando as torres afastadas da linha de água perdendo 
assim a sua verdadeira utilidade. 
 
Em termos operacionais o trabalho de NS enquadra-se num dia de 10 horas, de sol-a-sol, onde a 
fadiga e a monotonia aliadas à parca proteção contra as intempéries (chuva, vento e sol) leva a que 
os NS ponham em risco a sua saúde, não desempenhando as suas funções nas melhores condições 
e comprometendo a vigilância e a salvaguarda da vida Humana. 
 
Implicação para os NS: O NS deve restringir a sua atenção sobre todos os estímulos irrelevantes provenientes do 

ambiente (por exemplo: nadadores na superfície da água ou abaixo dela, jogos de crianças e gritos na piscina), a 

fim de concentrar a perceção e atividade mental em fatores relevantes que possam indicar uma situação de perigo 
ou de afogamento.31 Lifeguard Vigilance (2001) 

<http://www.poseidon-tech.com/us/vigilanceStudy.pdf> [Dez 2010] 

Atendendo aos condicionalismos, anteriormente identificados, como o stress alternado com longos 
períodos de vigilância e monotonia o desempenho da tarefa do NS tende a ser prejudicado. Porém 
é possível minimizar os efeitos negativos com recurso a soluções de cariz ergonómico e de design, 
que permitem melhorar substancialmente a tarefa. 
 
Analisando estruturas existentes (Austrália, Bélgica, Brasil, Espanha, EUA, Suécia, etc.), notam-se 
diferentes tipologias que respondem às necessidades locais e ao desígnio específico dos NS. No 
seguimento de observações realizadas aos métodos de trabalho dos NS e de uma análise conduzida 
na praia de Carcavelos nas épocas balneares entre 1994 e 2012, com o objetivo de melhorar as 
condições de trabalho e a eficácia dos NS, evidenciou-se a necessidade de uma torre de vigia que 
satisfaça os seguintes requisitos: 
 

 Ponto de observação elevado com visão desobstruída da área de intervenção 

 Construção modular e versátil, estrutura de 3 peças (+ paiol), fácil montagem e reparação no 

local 

 Amovível e leve para que 4 NS a possam deslocar de acordo com as necessidades 

 Passível de ser deslocada na areia e na via pública com a ajuda de um veículo 4x4 

 Lanço de escadas com corrimão (tipo andaime e escadas de emergência) 

 Piso com altura do solo superior a 2 m 

 Ergonomia- confortável para 1 NS e possível de ser usado por 2 NS 

 Paiol para guardar material de salvamento (prancha, mala 1º socorro, bóia ou cinto) 

 Paiol térmico para guardar material de emergência médica (mala 1º socorros) 

 Logística, transportável pelos aviões da FAP 

o CASA C 295 - 12,69m C × 2,70m L × 1,90m H × Rampa 3,12m 

o Lockheed C130H (usado por 50% das forças aéreas) - 12,31m C × 3,12m L × 2,74m H × 

Rampa 3,04m 

 Proteção efetiva do NS contra os elementos (chuva, vento e sol) e intempéries 

 Durabilidade de 10 anos, resistente ao ambiente de praia, uso de Aço Inox 316t 

 Possibilidade de aplicar publicidade nas laterais (histórico de parcerias com este tipo de 

equipamento) 

 

                                                             
31 Implications for Lifeguards: the lifeguard must restrict his/her attention from all non-relevant stimulations coming from the 

environment (for example: swimmers on the water's surface or below it, children's games and cries in the pool) in order to focus all 

perceptive and mental activities on relevant indications which identify a situation of distress or drowning. 
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2.2.1.2 Desenvolvimento de produto 
A estrutura da torre é metálica, composta por pilares, vigas e diagonais, perfis metálicos com 
secções tubulares circulares CHS Ø32x4mm. Os critérios gerais na análise e dimensionamento da 
estrutura adotaram os critérios de verificação de segurança aos estados limites últimos e de 
utilização preconizados na regulamentação portuguesa de estruturas. 
 
Atendendo às construções já existentes foi feito um levantamento de estruturas funcionais 
implementadas e em uso em diferentes locais e com diferentes condicionantes ambientais. Foi feita 
no âmbito do projeto, uma analise SWOT (Strengths; Weaknesses; Opportunities; Threats), que 
forneceu as respostas atendendo aos princípios descritos no ponto anterior. 
 
A modularidade da torre foi pensada para um fácil transporte terrestre e marítimo, tendo sido 
estudado a possibilidade de transporte aéreo. A Força Aérea Portuguesa opera 2 tipos de aviões de 
carga, o CASA C295 e o Lockheed C130H, com compartimentos que permitem o transporte da torre 
em módulos desmontados. 
 

 

Fig. 113 – Torre amovível de praia 
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2.2.1.3 Sinopse 
As torres existentes em Portugal, homologadas pelo ISN, requerem maquinaria pesada para a sua 
montagem e deslocação; estas estruturas tornam-se inadequadas em menos de 4 semanas pois 
não permitirem acompanhar o assoreamento provocado pelas marés no decorrer de uma EB. A 
presente análise do projeto integrado de salvaguarda da vida Humana na praia de Carcavelos 
aponta para a necessidade operacional do uso de 5 torres no decurso de uma EB devido à afluência 
de utentes, que aumenta o número de ocorrências. 
 
Com base nas necessidades sentidas por parte dos NS em épocas balneares anteriores nas praias 
portuguesas, resulta que as soluções existentes revelam incoerência formal, nomeadamente na 
proteção efetiva contra as intempéries. Essas lacunas levaram ao design e desenvolvimento de uma 
solução modular, amovível, sustentável e fabricada em Portugal por forma a facilitar a tarefa do NS, 
permitir um melhor campo de visão na salvaguarda da vida humana nas zonas balneares. 
 
Por outro lado uma torre de vigia amovível, com rodado de praia, permite a sua deslocação 
manualmente ou com a ajuda de uma moto4x4, colmatando assim a influência negativa das marés 
e do assoreamento da praia, permitindo ao NS vigiar eficazmente a sua zona de intervenção. Este 
ponto de observação, com altura do solo ao chão da torre é 2500mm, à qual se soma a altura do 
indivíduo (altura do chão aos olhos percentil 99% = 1360mm, percentil 1% = 1150mm) permitindo 
um campo de visão ergonómico muito acima da altura do chapéu-de-sol (±1500mm), a referência 
de cortina de invisibilidade no areal. 
 

 

Fig. 114 – Visualização de um conjunto de Torres de Vigia Amovíveis numa frente balnear  

 
O estudo ergonómico teve em consideração a permanência no interior da torre de 2 indivíduos, 
sentados lado a lado, com arrumos por cima da cabeça no avanço do teto, tendo por baixo do 
assento, uma caixa isotérmica que serve para arrumar uma mala de 1os socorros, água e objetos 
pessoais. As aberturas laterais podem ser cobertas com uma tela de vinil transparente para reforçar 
a proteção conta o vento que se faz sentir na costa. A entrada no topo da escada da torre é fechada 
após o horário de serviço com um painel para evitar possíveis atos de vandalismo e a entrada de 
fauna. 
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O design da torre permite quando necessário deslocar esta em módulos, substituir uma parte 
danificada sem necessidade de retirar a torre do local, não comprometendo assim a tarefa do NS. 
Este projeto, apresentado em 2010 ao ISN, com vista a ser testado ainda nessa época balnear, teve 
em conta o material comercializado e homologado por esta instituição, permitindo a instalação de 
um paiol de arrumos para 1 prancha, 2 bóias e outros meios de salvamento na parte inferior da 
torre. 
 
A empresa de equipamento urbano LARUS - www.larus.pt, parceira na execução deste projeto, 
orçamentou cada torre em 10.000€, maioritariamente devido ao uso de aço inox ANSI 316 e ao 
contraplacado marítimo, que confere ao equipamento uma durabilidade de 10 anos num ambiente 
hostil como é o de praia. 
 

 

Fig. 115 – Visualização da Torre de Vigia Amovível na praia de Carcavelos 

 
As torres também têm a possibilidade de se lhes aplicar lateralmente telas micro perfuradas, 
permitindo para além de uma fácil identificação por partes dos utentes, nomeadamente pelas 
crianças, um financiamento através de publicidade reduzindo os custos para as entidades que as 
operam. A disposição das torres de praia, a cada 200m, permite ao NS estar abrigado do sol, do 
vento e da chuva, exercer eficazmente a sua tarefa e uma vigilância sobranceira, assegurando assim 
a salvaguarda dos utentes de praia. Contudo não foi ainda possível na íntegra implementar este 
projeto, devido a outros interesses. 
 

2.2.2 Prancha de salvamento oceânico – PSO 

As pranchas de salvamento atualmente usadas pelos NS em todo o mundo são o resultado da 
evolução decorrente da prática do surf. Entusiastas de ondas, os surfistas adaptaram-se ao trabalho 
sazonal de NS, adotando um meio o qual estavam habituados a usar como utensílio de lazer na 
zona de rebentação, onde ocorre a maioria dos acidentes e afogamentos, e por consequência 
salvamentos. Para compreender a evolução deste equipamento, enquanto meio de salvamento nas 
frentes balneares, é portanto necessário compreender o seu enquadramento histórico. 
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2.2.2.1 Origem histórica da prancha de surf 
Não é conhecida a circunstância e origem exata do surf, é contudo sabido que a prática de deslizar 
sob as ondas era praticada pelos povos polinésios, um povo com uma exímia habilidade nas artes 
do mar, que povoaram praticamente todas as ilhas do Oceano Pacífico duma diáspora com mais de 
2000 anos, da Melanésia à Nova Zelândia, navegando com a ajuda das estrelas e correntes 
oceânicas. 

<http://maaori.com/people/maoriara.htm> [Jan. 2012] 

<http://www.surfinghandbook.com/knowledge/ocean-safety/> [Jan. 2012] 

Historicamente o surf foi introduzido no Havai pelo rei Polinésio Tahíto, embora outros relatos 
refiram que muito antes, já os antigos povos peruanos, usavam uma espécie de canoa feita de 
junco, para deslizar sobre as ondas. Na Europa, o 1º relato de surfistas e surf surge em 1779 por 
intermédio de James King, o imediato do comandante James Cook, o explorador e navegador inglês 
que em 1778 descobre o arquipélago do Havai, a caminho do Taiti. 
 
Mas a diversão mais comum é sobre a Água, onde existe um vasto Mar, e onde se faz surf ao quebrar as ondas na 

Costa. Por vezes 20 ou 30 homens destemidos, colocam-se em cima de uma tábua plana e oval que consegue 
sustentar o tamanho e largura deles, ao manter as suas pernas juntas em cima dela, e os seus braços são usados 

para guiar a prancha, ao aguardar o melhor momento para pegarem a melhor onda que surgir na costa, e avançam 
com os seus braços para se manterem em cima, de forma a ganhar uma velocidade mais surpreendente, e a grande 

arte, é orientar o objeto plano de modo a se manterem sempre numa direção adequada no topo da onda, (...)32 
Lieutenant James King, commander of the Discovery, 1779, recorded in the ship's log. 

<http://www.surfingforlife.com/history.html> [Jan. 2012] 

 
A prancha de surf era inicialmente talhada em madeira, por haver a crença que ao construírem a 
sua própria prancha esta recebia energia positiva. Os praticantes polinésios acreditavam que a 
prática do surf libertava energias negativas, de acordo com um culto polinésio ao espírito do mar. 
Em 1912, nos Jogos Olímpicos de Estocolmo, o havaiano Duke Paoa Kahanamoku campeão 
olímpico de natação e considerado o pai do surf moderno, afirmou ser surfista e tornou-se o seu 
maior promotor. 
 

                                                             
32  But a diversion the most common is upon the Water, where there is a very great Sea, and surf breaking on the Shore. The Men 

sometimes 20 or 30 go without the Swell of the Surf, & lay themselves flat upon an oval piece of plan about their Size and breadth, they 

keep their legs close on top of it, & their Arms are used to guide the plank, they wait the time of the greatest Swell that sets on Shore, & 

altogether push forward with their Arms to keep on its top, it sends them in with a most astonishing Velocity, & the great art is to guide the 

plan so as always to keep it in a proper direction on the top of the Swell,(...) 
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Fig. 116 – NS de Piha – NZ a usar um Tear Drop Surf Ski, ca.1940 

 
Não existe registo da 1ª utilização de uma prancha de surf como meio de salvamento, contudo é 
sabido que Duke Paoa Kahanamoku, considerado o pai do surf moderno, foi no seu tempo NS e que 
usou várias vezes a prancha de surf para realizar salvamentos no Havai. 
 
Quando o lendário havaiano "Duke" Paoa Kanhanamoku visitou a Califórnia em 1913 e introduziu sua prancha de 

Redwood aos NS de Long Beach, Califórnia, a prancha foi adotada como ferramenta de salvamento. Mais tarde 
denominada de Rescue Board. (Pag.16-17)  33  Brewster, Chris (2003) Open Water Lifesaving - The United States 

Lifesaving Association Manual. 

 
Até ao séc. XX, as pranchas eram fabricadas de madeira maciça de baixa densidade como a balsa e 
o cedro americano, o redwood. Em 1926 Tom Blake constrói a 1ª prancha oca de forma a aumentar 
a sua flutuabilidade e mais tarde em 1935 aplica uma quilha para dar mais estabilidade à mesma. 
As 1as pranchas produzidas para o salvamento de que se tem registo são introduzidas em 1937 em 
New Jersey no Cape May Beach Patrol. 
 
No final da segunda guerra mundial, o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos da América 
tinha introduzido uma variedade de novos materiais no mercado, entre eles a fibra de vidro e a 
resina de poliéster. Pete Petersson, um NS de Santa Mónica na Califórnia foi um desses pioneiros 
ligados ao mar, em 1946 construiu uma prancha de surf oca com uma régua de madeira central, um 
stringer, que alinhava dentro de um molde de plástico coberto com fibra de vidro. 
 
Na década de 1950 a espuma de Poliuretano começou a ser introduzida no núcleo da construção 
das pranchas. Durante os próximos anos dessa década, o surf popularizou-se na costa leste dos 
EUA, tornando-se um ritual nas praias do estado da Califórnia entre os jovens. Nas décadas de 1970 
e 1980, a difusão global do surf por parte dos meios de comunicação, deu início aos campeonatos e 
profissionalismo dos surfistas com prémios monetários. 

<http://www.surfboardshack.com/surfboard-resources/surfboards-history.html> [Fev. 2011] 

                                                             
33 when the legendary Hawaiian “Duke” Paoa Kanhanamoku visited California in 1913 and introduced his redwood  surfboard to Long 

Beach, California lifeguards, the surfboard was adopted as a rescue tool. Later, the term “rescue Board” would be coined.  
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Atualmente a prática desportiva do surf é considerada por muitos como um desporto radical, em 
que se valoriza a criatividade da deslocação sobre a prancha, revelando assim a proficiência, no 
grau de dificuldade, dos movimentos executados ao acompanhar as ondas. 
 
Em Portugal, o advento do surf no início da década de 1970 nas praias da capital trouxe a Portugal 
vários surfistas em digressão que deixaram a marca no nosso país. O 1º campeonato de surf realiza-
se a 22 de Maio de 1977 na praia da Ericeira, onde participaram surfistas da Figueira, do Baleal, de 
São Pedro e da Caparica. No início dos anos 1980 o surf desenvolve-se a partir das praias de São 
Pedro do Estoril, Carcavelos e Costa da Caparica para o resto do país, sendo descrito Portugal como 
a “Meca Europeia do Surf”. 
 

2.2.2.1.1 Uma indústria de milhões 

Atualmente e de acordo com a Surf Industry Manufacturers Association (SIMA) criada em 1989, o 
negócio gera direta e indiretamente mais de 4.4 M€ anualmente (2012), abrangendo toda a 
parafernália do surf e do skate (sapatos, acessórios, fatos de banho, fatos de Neoprene, pranchas, 
etc.), um negócio de crescimento moderado com tendência a aumentar a nível mundial. 

<http://www.sima.com/news-information/news-detail/id/68.aspx> [Jan. 2012] 

<http://www.surfindustries.com/surfboards/technology.php?src=01> [Mar. 2012] 

Em Portugal começaram a aparecer os 1os praticantes de surf no final da década de 1980 aos quais 
se seguiram-se os shapers. Atualmente assiste-se a um enorme crescimento da prática e das 
competições de surf e naturalmente ao incremento da produção de pranchas, principalmente com 
o desenvolvimento das escolas de surf, com a formação de monitores de surf pela Federação 
Portuguesa de Surf (FPS), e também com a introdução desta modalidade no desporto escolar e em 
campos de férias organizados para ocupação de tempos livres. Desde 2012 as escolas de surf 
carecem de licenciamento deferido pela Marinha, através das Capitanias, que têm por objetivo 
regulamentar estas atividades na orla costeira. 
 
Em 2011 na praia do norte na Nazaré, Garret McNamara desliza na maior onda surfada até então, 
promovendo diversas entidades que organizaram o evento (ZON, Câmara Municipal da Nazaré, 
Nazaré Qualifica e Clube de Desportos Alternativos da Nazaré) através de Apoios Institucionais 
(Turismo de Portugal, Região de Turismo do Oeste, Instituto Hidrográfico Português, QREN, + 
Centro e EU), indicadores do potencial investimento de capital que esta indústria tem em Portugal. 

<http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2110057> [Fev. 2012] 

 

2.2.2.2 A prancha de resgate 
Atualmente as pranchas de resgate são projetadas para serem rápidas, estáveis e terem a 
capacidade de flutuabilidade para resgatar até 3 pessoas na zona de rebentação. O Conselho 
Internacional de Resgate, o International Lifesaving Federation (ILS), sediado na cidade de Leuven 
na Bélgica, órgão máximo representante do salvamento aquático mundial, do qual o Instituto de 
Socorros a Náufragos (ISN) faz parte, recomenda que as pranchas de salvamento e de competição 
tenham até 10,6 pés (3200mm). 
 
Esta dimensão permite ao NS remar numa posição de joelhos ou em decúbito ventral, controlando 
a vítima deitada à sua frente. A manipulação desta prancha com cerca de 125 litros de volume, não 
é fácil ao passar a rebentação, sendo preferível utilizá-la em águas com menos ondulação. 
 
Na Austrália, o uso deste meio deve-se ao desenvolvimento das pranchas de salvamento pelo SLSA, 
existindo 2 medidas de pranchas de salvamento, a grande e a prancha de ¾, que permite adequar o 
meio conforme a envolvência e característica do mar e da praia. As dimensões devem respeitar os 
2800mm a 3200mm de comprimento, e 130mm a 150mm de espessura na secção central da 
prancha. A sua construção tem um núcleo de célula fechada, para evitar a absorção de água, 
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normalmente espuma PU ou EPS, revestido por um agente de reforço, como a fibra de vidro com 
resina epoxi. 
 

 

Fig. 117 – Diferentes pranchas de salvamento 

 
Na África do Sul e na Austrália, países que contam com uma grande tradição em desportos 
aquáticos, e com uma vasta história no salvamento marítimo, foram adotadas pranchas de corrida 
oceânica com mais de 100 litros para o salvamento aquático, permitindo grande velocidade e 
flutuabilidade. 

<http://www.dolphinsurf.com.au/rescue_board.htm> 

<http://www.forcefield.com.au/surfrescueboards.html> 

<http://www.bennettsurfboards.com/surf_life_saving/rescue_boards/bennett_surf_rescue_boards.html> 

<http://hurricanesurf.net/products/rescue-and-racing> 

<http://wetiz.eu/en/> 

 

Fig. 118 – Prancha de competição Wetiz (10Kg) segundo especificações SLSA 
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A melhoria constante dos equipamentos requer uma constante pesquisa de novos materiais e 
técnicas que se apresentem sustentáveis e economicamente viáveis. Tem-se assistido, nos últimos 
anos, ao desenvolvimento de pranchas em fibra de carbono por cima de estrutura de cavername 
em alumínio. No núcleo da prancha, tem-se verificado a utilização de espuma de poliestireno 
extrudido XPS, de alta e média densidade. 
 

2.2.2.2.1 A realidade em Portugal 

O 1º modelo de prancha de salvamento foi somente introduzido pelo ISN em 1989, os 7 modelos 
subsequentes homologados pelo ISN, não tiveram as preocupações de design que as pranchas 
utilizadas na Austrália e no Havai, locais com grande expressão no salvamento com prancha e berço 
desta técnica de resgate. As pranchas de salvamento do ISN são na realidade Longboard de 10 pés 
com 80 litros de volume, não permitindo assim uma sustentação de 2 utilizadores com um peso 
combinado de ±130Kg, nem uma propulsão eficaz, tornando o salvamento e resgate difícil e 
moroso, potencialmente fatal para a vítima. 
 
A produção destes equipamentos normalmente recai em empresas que possam produzir uma 
prancha com o menor custo possível, sem olhar à durabilidade nem a especificações de uma 
prancha de salvamento definidas pelo ILS, entidade mundial que regula as diretivas do salvamento. 
Empresas como a Semente, uma empresa portuguesa que atualmente mantém uma produção na 
China, apresentou uma prancha ao ISN em 2012 com características de prancha de escola de surf, 
conhecidas por não resistir mais que 1 época balnear, em condições ideais de utilização, devido às 
condições ambientais e exposição solar diária, bem como ao uso intenso que os NS lhes dão. 
 
 

 

Fig. 119 – Prancha 1989 

 

Fig. 120 – Prancha 1992 

 

Fig. 121 – Prancha 2002 

 

Fig. 122 – Prancha 2008 

 
No seguimento da análise feita no relatório de fim de época balnear 2010 e 2011 na praia de 
Carcavelos, a fim de melhorar as condições de trabalho e eficácia dos NS no resguardo da 
salvaguarda da vida Humana, aferiu-se a necessidade de um novo tipo de prancha, com maior 
flutuabilidade, manobrabilidade e mais pegas superiores. 
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Fig. 123 – Sonic-NZ 10’6 pés 

 

Fig. 124 – Dolphin 12 pés 

 

Fig. 125 – Liquid Shredder 10 pés 

 
Durante a época balnear de 2011 e 2012, no decorrer do projeto integrado de segurança na orla 
marítima da praia de Carcavelos, foram testados 3 protótipos de prancha de salvamento, com 
diferentes características, que permitiram o desenvolvimento e o re-design das versões de 
produção, atendendo à ergonomia, às necessidades dos utilizadores e às observações dos 
utilizadores no terreno, bem como às condicionantes de produção industrial. 
 
Em Portugal as pranchas utilizadas no salvamento aquático tem diversas falhas identificadas pelos 
próprios NS, nomeadamente na ergonomia, no volume e na flutuabilidade, sem esquecer a 
qualidade de construção, atendendo à facilidade de reparação, que em muito pode simplificar a 
tarefa do NS.  
 
As conclusões retiradas das épocas balneares, entre 1996 e 2011, permitem afirmar que as 
pranchas de salvamento consecutivamente homologadas pelo ISN, como o Longboard de 9,3 pés 
(2834mm), não tem flutuabilidade suficiente para realizar um resgate em condições ideais, não 
obstante serem pranchas de surf. 
 

2.2.2.3 Design e desenvolvimento 
No âmbito do desenvolvimento do projeto de uma prancha de salvamento, foram calculadas as 
necessidades prementes dos NS e do meio envolvente, bem como das últimas evoluções e 
considerações tecnológicas: 
 

 Volume da prancha (2 utilizadores 85Kg) que permitia a vítima ficar com as vias aéreas fora 

de água 

 Comprimento suficiente para 2 utilizadores, NS e Vítima (2800mm) 

 Amovível e leve para 1 NS deslocar (atendendo à ergonomia do percentil mínimo) 

 De fácil manutenção e passível de ser reparada na praia 

 Fabrico e construção com materiais de fácil acesso no mercado da indústria da construção 

 Redução de materiais tóxicos da indústria do surf 

 Reutilização de desperdícios da indústria do surf 



    111 

 

 
No seguimento do estudo desenvolvido e no âmbito das pranchas de salvamento existentes em 
Portugal, nomeadamente as do ISN, veio a constatar-se as recorrentes adaptações de Longboard 
adaptadas ao salvamento aquático, em muito diferentes das pranchas ILS. As pranchas de 
Surfrescue, com um volume de 150 litros transportam facilmente de 2 corpos com 75Kg, porém 
devido ao seu volume a passagem da rebentação é uma desvantagem em relação a pranchas de 
Longboard. 
 
Na investigação e desenvolvimento da Prancha de Salvamento Oceânico (PSO), foi necessário 
encontrar um compromisso entre velocidade, capacidade de flutuação e aptidão para furar as 
ondas sem recorrer à técnica da tartaruga (inverter a prancha e agarrar as pegas debaixo de água), 
permitindo manter o contacto visual com a vítima. 
 

2.2.2.3.1 Testes operacionais 

Desde o início do projeto foram construídos e testados 4 protótipos, essenciais para a avaliação em 
condições reais, demonstrando a eficácia das manobras de salvamento realizadas (velocidade e 
tempo), bem como do resgate de uma vítima inconsciente (atendendo à ergonomia), e a sua 
facilidade de utilização. 
 
 

 

Fig. 126 – Protótipo PSO A e Infografia aplicada 

 

Fig. 127 – Protótipo PSO C e Infografia aplicada 

 
Os 1os testes comparativos entre o protótipo A e a prancha do ISN foram realizados em Dezembro 
de 2010, na praia de Carcavelos, foi avaliado a facilidade de utilização, a estabilidade, a velocidade 
e a manobrabilidade no resgate. Os NS Joaquim Moreira (22 anos, 1.72m, 72Kg) e Tiago Chabert (30 
anos, 1.75m, 73Kg), realizaram uma corrida de 50m de terra à água e uma remada de 200m de 
prancha, procederam posteriormente ao resgate do náufrago inconsciente e ao regresso a 2 para 
terra, avaliando os parâmetros. 
 
Em Julho de 2011, no âmbito da remada MUSA, uma prova de 4500m, de estilo livre com 
nadadores, pranchas e kayaks, realizada a partir da praia dos pescadores em Cascais, até à praia de 
São Pedro do Estoril. Permitiu ao protótipo C e ao surfista/ shaper Luís Carvalho (43 anos, 1.80m, 
69Kg) chegar em 3º lugar da sua classe, atrás de um kayak e de um SUP/Paddleboard, tendo ficado 
em 10º lugar da geral causando uma grande impressão à chegada no público local. 

<http://videos.sapo.pt/3U5FmmFZlCYkV2OD392n> [Dez. 2011] 
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Fig. 128 – Luís Carvalho na remada MUSA 

Em Outubro de 2012, na praia de Carcavelos, foram realizados os testes finais do protótipo D, 
denominada Prancha de Salvamento Oceânico (PSO), onde foram avaliados a capacidade de 
manobra e facilidade de utilização em mar alteroso com ondas até 1m de altura. Os 4 NS, George 
Craciun (24 anos, 1.86m, 83Kg), Diogo Sousa (24 anos, 1.74m, 73Kg), Filipe Severino (26 anos 
1.75m, 73Kg) e Gustavo Távora (31 anos 1.80m, 85Kg) testaram a robustez e facilidade de utilização 
através de uma remada de 400m, entre a Prancha de Salvamento Oceânico e a prancha do ISN 
(80lt), provando a superioridade da 1ª. 

<http://www.youtube.com/watch?v=nvC-Z3XwWsM&feature=youtu.be> [Nov.2012] 

 

2.2.2.4 Pranchas existentes no mercado em 2010 
 

2.2.2.4.1 Prancha ISN - NSP 2008 (volume aproximado 75L, 2895mm) cobertura 
em EVA 

 Pontos positivos 

a. Forrada a espuma EVA com textura de crocodilo 

b. 6 Pegas grandes 

 Pontos negativos 

a. Preço elevado: em 2010 (735€) 

b. Configuração de Longboard 

c. Instável para 2 pessoas  

d. Pouco volume  

e. Vítima fica com as vias aéreas dentro de água 

 Ameaças 

a. Novos modelos mais atuais e com melhor desempenho 

 Oportunidades 

a. Pode fazer-se uma prancha de aprendizagem 

b. Construção em núcleo de EPS e resina de Epoxi 

2.2.2.4.2 Prancha Hurricane V1 (volume 100L, 3200mm) cobertura em EVA 
 Pontos positivos 

a. Construção em laminado de epóxi, fibra de vidro e PVC, estrutura interna em EPS, parte superior em EVA e 

inferior em Gelcoat 

b. Volume suficientemente grande para duas vítimas  

c. Estabilidade 

d. 8 pegas grandes em Neoprene, 4 à frente e 4 atrás 

e. Forrada a espuma EVA com textura de crocodilo 

f. Quilha triangular em material maleável, reduz a possibilidade de acidente 

 Pontos negatives 

a. Preço elevado (1000€) 

b. Peso excessivo 11,3Kg 
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c. Baixa manobrabilidade a curvar 

 Ameaças 

a. Novos modelos mais actuais e com melhor desempenho 

 Oportunidades 

a. Pode fazer-se um banco e aplicações de decoração  

b. Construção em núcleo de EPS e resina de Epoxi 

2.2.2.4.3 Prancha tipo PSO protótipo A (volume 140L, 2800mm) 
 Pontos positivos 

a. Construção em laminado de epóxi, fibra de vidro, estrutura interna em XPS, parte superior em Rubbercork e 

inferior em Gelcoat 

b. Preço competitivo ≤700€, inferior à concorrência (1100£ UK, 735€ ISN preço 2010) 

c. Volume adequado para 2 pessoas 

d. Construção em núcleo de XPS (impermeável) produzido em Portugal e resina de Epoxi 

e. Peso 8,5Kg 

f. Velocidade 

 Pontos negativos (protótipo) 

a. Pegas pequenas para uma mão operar com destreza 

b. Pegas centrais mal colocadas 

c. Referência ao ponto de equilíbrio não centrado 

d. Deck sem aderência (protótipo) 

e. Estabilidade comprometida a baixa velocidade 

f. Renitência de alguns NS em usar uma prancha menos estável 

 Ameaças 

a. Concorrência do mercado 

b. Pintura sintética em estufa  

 Oportunidades 

a. Registo de modelo de design 

b. Homologação pelo ISN e comercialização 

c. Internacionalização do produto  

d. Configuração ergonómica das pegas em “W” para uma melhor fixação. 

2.2.2.4.4 Prancha tipo PSO protótipo B (volume 120L, 2650mm) 
 Pontos positivos 

a. Preço competitivo ≤700€, concorrência (1100£ UK, 1130$AuD, 735€ ISN, preço 2010) 

b. Volume e estabilidade adequado para 2 pessoas 

c. Construção em núcleo de XPS (impermeável) produzido em Portugal e resina de Epoxi 

d. Velocidade e manobrabilidade (capacidade acrescida na rotação da prancha) 

e. Reformulação e configuração das pegas com Neoprene (mais grossas e consistentes) 

f. Interface gráfico no Deck da prancha (gráfico de posicionamento da vítima e do operador)  

g. Deck com aderência (CorkRubber - Amorim Industrial Solutions, 1,5mm espessura)  

h. Referência gráfica ao ponto de equilíbrio  

 Pontos negativos (protótipo) 

a. Preço sobe em relação ao protótipo A 

 Ameaças 

a. Concorrência do mercado 

b. Pintura  

c. Possibilidade de delaminação (testada com resultados positivos durante o verão de 2011)  

 Oportunidades 

a. Registo de modelo de design 

b. Homologação pelo ISN e comercialização 

c. Internacionalização do produto 

2.2.2.4.5 Prancha tipo PSO protótipo C (volume 115L, 2820mm) 
 Pontos positivos 

a. Preço competitivo ≤750€ 

b. Volume e estabilidade adequada para 2 pessoas (acrescido em relação aos modelos anteriores) 

c. Velocidade e manobrabilidade (capacidade acrescida na rotação da prancha) 

d. Reformulação e configuração das pegas em “W” com Neoprene 

e. Interface gráfico no Deck da prancha (gráfico de posicionamento da vítima e do operador)  

f. Deck com aderência (CorkRubber - Amorim Industrial Solutions, 1,5mm espessura) 

g. Referência gráfica ao ponto de equilíbrio  

 Pontos negativos (protótipo) 

a. Preço sobe em relação ao protótipo B (1000£ UK, 1150$AuD, 735€ 2011 / 700€ ISN-2012) 

 Ameaças 

a. Concorrência do mercado 

 Oportunidades 

a. Registo de modelo de design 

b. Homologação pelo ISN e comercialização 
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c. Internacionalização do produto 

2.2.2.4.6 Prancha tipo PSO protótipo D (volume aproximado 110L, 2780mm) 
 Pontos positivos 

a. Preço competitivo ≤800€ 

b. Volume e estabilidade adequados para 2 pessoas (acrescida aos modelos anteriores) 

c. Velocidade e manobrabilidade (capacidade acrescida na rotação da prancha) 

d. Simplificação das pegas ergonómicas em “W”  

e. Interface gráfico no Deck da prancha (gráfico de posicionamento da vítima e do operador)  

f. Deck com aderência (CorkRubber - Amorim Industrial Solutions, 1mm espessura)  

g. Simplificação da infografia e Interface gráfico na prancha  

 Pontos negativos (protótipo) 

a. Preço mais elevado em relação ao protótipo C 

 Ameaças 

a. Concorrência do mercado 

 Oportunidades 

a. Registo de modelo de design 

b. Homologação pelo ISN e comercialização 

c. Internacionalização do produto 

 

2.2.2.5 Inovações  
A Prancha de Salvamento Oceânico (PSO) constitui uma evolução em relação ao que foi feito até a 
data em Portugal, incorporando características semelhantes às das pranchas produzidas na 
Austrália. As fixações de parede para XPS incorporam tecnologia da construção civil. A reutilização 
de fatos, de escolas de surf, e desperdícios de Neoprene cosidos com linha de poliéster a uma fita 
de Nylon flexível, permite uma pega ergonómica e a reutilização de recursos, possibilita a reparação 
e/ou substituição no local caso necessário. 
 
A prancha é um meio de salvamento que requer bastante formação e necessita de destreza por 
parte do operador. Durante o curso de NS, ministrado maioritariamente em piscina e com poucas 
aulas de mar, nota-se que muitos dos formandos não são proficientes no uso da prancha. A 
capacidade de manobrar este meio em mar aberto, certamente mais fácil para um surfista, é 
porém complexa e requer treino e conhecimento de mar e de condições ambientais diferentes. 
 
Visando resolver estes problemas, surge no projeto da PSO a questão de incorporar sinalética 
infográfica, facilitando o procedimento e a atuação do NS. O design de infografia visou alcançar 
uma utilização inequívoca, através de uma linguagem gráfica instantânea, automática e universal, 
cuja finalidade é informar e orientar as ações do utilizador no decorrer de uma situação concreta. 
 
A sinalética introduzida na prancha, o desenho da cabeça da vítima, desenho de colocação das 
mãos para a rotação da prancha e o desenho de alinhamento do queixo do NS, vêm facilitar o uso 
rápido e expedito do meio de salvamento. O design da sinalética da PSO foi sendo repetidamente 
testado para que este seja facilmente entendido e ulteriormente simplificado. Aferiu-se no 
processo que havia sinalética que não se justificava, tendo sido abolida dos últimos modelos. 
Espera-se que a partir da PSO, a sinalética e informação seja introduzida em todas as pranchas de 
salvamento existentes, facilitando o seu uso operacional. 
 

2.2.2.6 Sinopse  
As pranchas de salvamento em uso nas praias portuguesas foram desenvolvidas a partir de 
Longboards e introduzidas no início dos anos 1990, como parte integrante do equipamento de 
salvamento do posto de praia. Aos concessionários de praia, cabe-lhes a aquisição deste 
equipamento ao ISN, ou a outro agente autorizado por este, mantendo-o em boas condições de 
operacionalidade para uso dos NS. 
 
A instituição responsável pela realização de testes extensivos e homologação dos meios de 
salvamentos, nomeadamente a prancha de salvamento, raramente consulta NS operacionais no 
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terreno, propondo repetidamente material desadequado. Existe pois um desfasamento entre o 
material que essa instituição considera apto a realizar salvamentos, e o material que é aprovado e 
usado em países de referência, como a Austrália e a Africa do Sul, bem como o ILS considera 
adequado. 
 
O objetivo deste projeto, enquadrado num plano de estudos em design, após uma pesquisa e 
análise dos meios existentes, foi assegurar a reformulação sustentada de um meio de salvamento 
essencial, manobrado habitualmente em mar com pouca ondulação, adequando-o às necessidades 
operacionais dos NS. Durante a época balnear, os NS necessitam de um meio de salvamento rápido, 
manobrável e com a capacidade de flutuabilidade para 2 pessoas, eficaz a distâncias entre os 50m e 
os 300m da linha de costa, o limite de navegação para as embarcações de recreio. 
 
A aplicação de um interface gráfico na parte superior da prancha de salvamento oceânico, 
recordando a posição das mãos aquando da manobra de rotação no salvamento, a colocação da 
cabeça no centro de gravidade por parte do NS e o local onde deve a vítima colocar a cabeça, 
permite uma ajuda visual aos utilizadores, especialmente os menos experientes. Os referenciais 
gráficos permitem uma leitura eficaz quer pela vítima quer pelo NS, coadjuvando ambos no decurso 
do salvamento. 
 
O desenvolvimento deste projeto, que se alongou por cerca de 2 anos, desde o conceito até ao 
produto final passou por inúmeras fases de testes, com mais de 10 modelos digitais e 4 protótipos, 
que conduziram a subsequentes alterações e melhorias. No decorrer da produção, a introdução de 
ferragens da construção civil e parafusos em aço Inox, reduziram custos e asseguram uma 
resistência de matérias considerável, por exemplo, sobre um parafuso fixo com resina epoxi ao 
núcleo de XPS foram pendurados 90Kg sem deformação visível. 
 
Além dos materiais testados na construção dos protótipos, estes foram testados no contexto 
operacional, tendo 1 sido submetidos pelo ISN a testes destrutivos e reparado com relativa 
facilidade, uma situação de difícil resolução em pranchas construídas com resina de poliéster e 
núcleo de poliuretano, iguais às do ISN. 
 
De salientar que os objetivos propostos com este projeto, criar uma prancha de salvamento de 
acordo com as especificações do ILS, rápida, leve e com flutuabilidade positiva para 2 pessoas de 
80kg, foram alcançados, solucionando uma lacuna no equipamento de salvamento em Portugal e 
providenciando um produto com um peso de 6,5Kg que representa uma redução considerável face 
aos produtos da concorrência. 
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Fig. 129 – Modelação inicial da prancha 

 

Fig. 130 – PSO A-1 e Infografia aplicada 

 
Foi fulcral neste projeto otimizar recursos, melhorar o produto e dotá-lo de uma resistência e 
longevidade que não existe atualmente no mercado, particularmente em Portugal. Os diversos 
testes feitos (exposição ao sol e ao frio, teste de resistência à ação do mar, teste operacional das 
manobras de salvamento, e teste de manobrabilidade na zona de rebentação) demonstraram que a 
PSO tem capacidades acrescidas às demais pranchas de salvamento da NSP, BIC e Semente 
produzidas atualmente na China, com preços de produção de cerca de 70€, e vendidas pelo ISN a 
preços de revenda, 680€ segundo a tabela de 2012 do ISN. 
 
 

 

Fig. 131 – PSO B-1 e Infografia aplicada 

 

Fig. 132 – PSO B-2 e Infografia aplicada 
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Fig. 133 – PSO C Escala e Infografia aplicada 

 
 

 

Fig. 134 – PSO C-2    

 

Fig. 135 – PSO C-3 
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Fig. 136 – PSO C-4 

 

Fig. 137 – PSO D-2 e Infografia aplicada 

 

 

Fig. 138 – PSO Evolução do modelo A - D 

 

Fig. 139 – PSO - Prancha de Salvamento Oceânico – Final 
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2.2.3 Maca de extração flutuante 

Um plano duro ou maca de extração, spine board, é um equipamento pré-hospitalar utilizado em 
emergência médica quando há suspeita de trauma na coluna vertebral. Indícios de trauma 
vertebro-medular são dor nas costas e/ou no pescoço, e perda de sensibilidade dos membros e/ou 
extremidades. 
 

Quando se presta auxílio a uma vítima com lesão na coluna, é necessário restringir os movimentos deste, a fim de 
evitar lesões neurológicas secundárias às produzidas pelo trauma provocado. O passo inicial no tratamento pré-

hospitalar de uma vítima com uma lesão na coluna vertebral é proporcionar manualmente uma linha de 
estabilização. (Pag.690–691)34 Emergency care and transportation of the sick and injured. 7th ed. Sudbury, MA: Jones 

and Bartlett; 1999.  

  

A nível mundial, os prejuízos decorrentes de mergulhos em águas rasas contribuem de modo significativo quanto à 

incidência de lesões da coluna vertebral, variando de um mínimo de 2,3% divulgado na África-do-Sul até um 
máximo de 21% na Polônia. (Pag. 289) 35 Jenny Blitvich. Prevention of Spinal Injuries. Handbook on drowning. 

 

2.2.3.1 Pertinência do trabalho 
As organizações de salvamento são veementemente incentivadas a adotar equipamentos de estabilização vertebral, 

para poderem socorrer eventuais vítimas com lesões na coluna vertebral. Este equipamento que inclui um plano 

duro, cintas de fixação e colar cervical devem ter uma correta manutenção. Manusear uma vítima num plano duro 
não é exequível por um único socorrista, e é difícil com menos de 3 socorristas. É preferível haver mais. (Pag. 296) 
36 Peter Wernicki, Peter Fenner & David Szpilman. Handbook on drowning. 

 
A emergência médica requer atualmente a utilização de macas de imobilização e extração para 
vítimas de suspeita de trauma vertebro-medular ou crânio-encefálico, translucido ao raio-X. A 
grande maioria destes equipamentos é pesado e de difícil manuseio, os equipamentos leves (feitos 
de fibra de carbono) não flutuam e são de difícil operação, carecendo de melhorias ergonomias. 
 
A utilização do plano duro pressupõe a colocação de um colar cervical na estabilização da cervical, 
colocado com a ajuda de outro socorrista, após a avaliação dos parâmetros vitais. A vítima é então 
colocada em cima do plano duro pela técnica do rolamento ou por meio da técnica do 
levantamento em bloco, estabilizando posteriormente o paciente da cabeça aos pés. O tempo que 
a vítima está sobre um plano duro deve ser reduzido ao mínimo necessário após os exames clínicos 
(Raio-X, CRT e MRT), visto que a imobilização pode aumentar o desconforto e a dor causando 
dificuldades respiratórias e escaras. 
 
 

                                                             
34  When caring for the patient with a spine injury, it is necessary to restrict movement of the spinal column in order to avoid creating 

neurologic injuries secondary to those produced by the inciting trauma. The initial step in the prehospital management of a spine-injured 

patient is to provide manual, inline stabilization 
35 Worldwide, injury sustained as a result of diving into shallow water makes a significant contribution to the incidence of Spinal Cord 

Injury (SCI), ranging from a reported low of 2,3% of all traumatic SCI in South Africa to a high of 21% in Poland 
36 Lifesaving organizations are strongly encouraged to make spinal stabilization equipment readily available to stabilize victims of 

suspected spinal injury. This equipment, including a backboard, straps, and cervical collar, should be properly maintained. Securing a 

victim to a backboard cannot be accomplished by a single rescuer and is difficult with less than three. It is helpful to have more. 
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Fig. 140 – Power-PRO TL Strecher 

 

Fig. 141 – Raven Model 90C 

 

Fig. 142 – SKEDO 

 

 

Fig. 143 – MP Carrier 

 

Fig. 144 – Kong 

 

Fig. 145 – Kong Fold 

 

 

Fig. 146 – TROLL Spine Board Alpine 

 

Fig. 147 – Laerdal BaXtrap 

 

Fig. 148 – FERNO VRES 
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Fig. 149 – OMPES 

 

Fig. 150 – Protótipo e modelo 

 

Fig. 151 – Protótipo final 

 

2.2.3.2 Objetivo do trabalho 
Conceber uma maca de transporte leve e flutuante, que possibilite uma utilização ergonómica, 
inequívoca, fácil e segura por parte da equipa de socorro, assegurando uma evacuação da vítima 
nos mais diversos ambientes, sem agravar e/ou provocar mais lesões. 
 
A maior parte dos equipamentos de evacuação médica existentes, nomeadamente as macas de 
trauma ou plano duro são feitas de ABS ou PP, pesam entre 8 a 14Kg e suportam em média até 
130Kg. O pessoal de emergência médica tem de se deslocar ao local carregando um conjunto de 
equipamento que chega a pesar mais de 20Kg; frequentemente são mulheres com menos de 50Kg 
com fraca compleição física. Atendendo ao desenvolvimento de produto, será pertinente criar um 
plano duro, leve e portátil que permita a utilização nos mais diversos ambientes, sendo necessário 
reduzir o peso, melhorar as propriedades mecânicas e a ergonomia permitindo uma utilização 
abrangente no campo de batalha na alta montanha e no ambiente aquático. 
 
Na conceção e desenvolvimento de produto, nomeadamente de um plano duro, os designers estão 
a adotar uma aproximação metodológica da inovação e do desenvolvimento no design e da 
engenharia de fatores humanos que preconiza a satisfação do maior número de utilizadores através 
do uso do equipamento. Existe a necessidade de seguir uma metodologia que permita a criação de 
produtos mais seguros, fáceis de usar e inequívocos na sua utilidade, resultando em menos 
acidentes. 
 
As 3 influências com maior impacto sobre a segurança do consumidor (utilizador) são o desenho do produto, o 

comportamento do consumidor (como o produto é usado) e as condições em que é utilizado (onde e quando). (...) Na 
origem de todos os acidentes reside uma interação pessoa-produto que de alguma forma falhou, seja devido ao 

produto, pessoa, circunstâncias ou ambiente (Wilson, 1983). A ergonomia tem um papel crucial no desempenho do 

utilizador, garantindo uma interação segura, através do aperfeiçoamento do design de produto, uma intervenção 
essencial para a segurança do utilizador final.37 

<http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/133/paivinen.pdf?sequence=1> [Fev. 2012] 

                                                             
37 The three immediate influences on consumer safety are the product DESIGN, the behavior of the consumer (how the product is used) 

and the conditions in which it’s used (where and when it is used and the product’s condition).  (…) At the root of all accidents is a product 

person interaction which has in some way failed and either the product, person, circumstances or environment has precipitated this failure 

(Wilson 1983). Ergonomics has an important role to play in consumer safety by ensuring that this interaction is safe, and by improving 

product DESIGN, the central influence on consumer safety. 
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Podemos retirar desta citação que a ergonomia tem um papel preponderante no decorrer do 
processo de desenvolvimento de produto, quer no dimensionamento antropométrico quer no 
design de interface do próprio produto, facilitando ou dificultando o seu uso, e depois ditando o 
seu sucesso. Conclui-se que um projeto tem de ser pensado e concebido de forma a condicionar a 
ação do utilizador na utilização segura e correta do mesmo. O âmbito deste estudo visa conceber 
um produto que explore o design e as interações Humanas com os produtos, nomeadamente em 
utilizações de situações extremas, onde o utilizador está sob grande stress, e onde o tempo e uma 
correta utilização são cruciais no salvamento da vítima. 
 

2.2.3.3 Definição do problema 
Quando falamos de vítimas politraumatizadas, com lesão cervical ou com lesões vertebro 
medulares no contexto do salvamento aquático é necessário considerar uma operação de socorro 
que requer conhecimento técnico e equipamento adequado. A incoerência visual e funcional no 
design de um interface de equipamento de salvamento pode por isso ter consequências e 
resultados desastrosos. 
 
A utilização e o interface ergonómico de qualquer equipamento requer um tempo de 
aprendizagem - dos fatores humanos de um determinado projeto à interação - para que os erros 
que podem advir da sua utilização, não sejam erros críticos que podem conduzir a fatalidade e/ou 
paralisia da vítima, resultantes de uma interpretação e uso indevido. É pois essencial conceber e 
ponderar o meio no qual é utilizado o equipamento para que este seja usado de uma forma 
inequívoca, fácil e segura. 
 
Atualmente não existe no mercado um plano duro leve, lavável, transportável, flutuante, intuitivo e 
inequívoco para utilização do pessoal de emergência médica, socorristas e NS que possa ser usado 
no meio aquático (marítimo, fluvial, lacustre, grutas), em alta montanha, em aeronaves de socorro 
(SAR) e no campo de batalha, socorrendo vítimas politraumatizadas. 
 

2.2.3.4 Grau de inovação 
O design é um processo essencial na conceção de novos produtos, na medida em que estuda uma 
correta utilização do produto, assegurando aspetos críticos para o bom desempenho e segurança. 
Para isso, a coerência formal do produto (linguagem visual e dimensional), bem como as relações 
de proxémica, revelam-se críticas quando não existe um conhecimento específico do utilizador, das 
suas expectativas, necessidades e emoções subjacentes à função a desempenhar pelo mesmo. A 
falha ou sucesso de novos produtos está relacionado com as expectativas e comportamentos do 
público-alvo e a sua capacidade de assimilar facilmente novos dados, novos produtos e novos 
hábitos de uso. 
 
O grau de inovação decorrente deste projeto consiste na criação de um conjunto de procedimentos 
e, através da utilização de infografia, minimizando o erro decorrente da utilização, acelerando o 
processo de aprendizagem do interface e permitindo um uso uniforme em diferentes cenários. A 
iconografia demonstra o funcionamento por forma a minimizar o erro, facilitando a aprendizagem e 
a sua correta utilização, complementado visualmente o funcionamento do equipamento. 
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Fig. 152 – Infografia do plano duro a ser aplicado no manual de instruções 

2.2.3.5 Enquadramento funcional 
O plano duro de resgate foi concebido para ambientes específicos, tais como o salvamento 
aquático, o resgate em alta montanha, o resgate em espaços confinados ou cavernas ou mesmo o 
resgate em locais de difícil acesso como trilhos de montanha. Deve ser confortável para a vítima, 
ergonómico e adaptável, rígido e estável e leve para a equipe de resgate. A forma côncava aumenta 
a resistência e as propriedades mecânicas, minimizando a deslocação lateral da vítima, tornando 
simples e rápida a imobilização de pacientes. As características de utilização específicas deste 
equipamento, desenvolvido atendendo à ergonomia e à facilidade de utilização, capacitam as 
equipas de socorro de alta montanha, equipas de emergência, bombeiros e técnicos de salvamento 
aquático com um equipamento com as seguintes características: 
 

 Dimensões padrão - 1850 x 500 x 100mm (15° ângulo lateral) 

 Leve 3,5 kg 

 Flutuante (mantem vítima de 60Kg com vias aéreas fora de água) 

 Pegas ergonómicas 43 x 115mm permitem utilização com luvas térmicas grossas 

 Infografia visual facilitando a interação 

 Fixação da cinta tipo aranha com código de cores, 10 pontos de fixação com velcro 50mm 

 Compatível com o raio-X, ressonância magnética e tomografia computadorizada 

 Lavável e à prova de água 

 Resistência (≥2KN = ± 200 kg) modelo teórico resiste a 900Kg 

 Exterior em fibra de carbono com um núcleo de PVC expandido 

 Nome para mercado - Rescue Spine Board (RSB) 
 
A imobilização num plano duro tem como objetivo manter a estabilidade da coluna vertebral numa 
vítima com suspeita de traumatismo vertebro-medular e/ou crânio-encefálico, sendo porém 
contraindicada para vítimas com suspeita de traumatismo da bacia. A imobilização no plano duro é 
concluída quando colocado o colar cervical, os apoios laterais de cabeça e a cinta de fixação tipo 
aranha, devendo apenas ser usado durante o tempo indispensável, pois o seu uso prolongado pode 
provocar mais lesões. 
 
A base dos apoios laterais de cabeça deve estar préviamente colocada no plano duro. O 1º elemento deve colocar-se 

por trás da vítima e imobilizar a cabeça de forma a garantir o alinhamento da coluna cervical enquanto o segundo 
coloca o colar cervical. 

<http://pt.scribd.com/doc/54146077/7/IMOBILIZACAO-EM-PLANO-DURO>[Abr. 2012] 
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Fig. 153 – Evolução ergonómica e dimensional (da esquerda para a direita) 

A investigação dos equipamentos existentes no mercado demonstrou que a maioria não responde 
adequadamente às necessidades do pessoal de emergência médica, e que poderiam ser 
amplamente melhorados para melhor responder às necessidades decorrentes num salvamento. Foi 
também necessário investigar e testar novos materiais, como os materiais compósitos, tal como a 
fibra de carbono e as espumas de PP, providenciado volume adicional e permitindo a flutuabilidade 
do plano duro. 
 

 

Fig. 154 – Modelação da maca de extração flutuante 2011 
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Fig. 155 – Maca de extração flutuante 2012 - Rescue Spine Board – RSB 

 

2.2.3.6 Desenvolvimento de produto  
Após a construção de um modelo em cartão e subsequente de um modelo em acrílico, o passo 
seguinte foi a criação de um protótipo final em fibra de carbono usada em 3 protótipos, a fibra de 
carbono HexTow AS2C, permite que uma força contínua de alta tensão. Esta é tratada na superfície 
sendo dimensionada para melhorar as suas propriedades mecânicas e a manipulação entre 
camadas, conferindo-lhe características e propriedades estruturais, usadas na tecelagem pré pregg, 
no enrolamento de incandescência e na pultrusão. 
 

 

Fig. 156 – Protótipo C3 fibragem 

 

Fig. 157 – Protótipo C3, injeção de resina em vácuo 

2.2.3.7 Vantagens e limitações do equipamento 
 Aspetos Positivos: Preço reduzido em relação à concorrência direta, leve, lavável 

 Aspetos Negativos: Preço elevado em relação aos produtos similares em Polímero 

 Oportunidades: Nicho de mercado, produto com especificações acima da média 

 Ameaças: existir no mercado, no espaço de 1-2 anos, um produto semelhante 
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Quanto ao protótipo final não foram efetuados testes destrutivos até à data, confirmando os 
cálculos do modelo teórico acima descritos, que são calculados com um erro por defeito. O 
protótipo final está pronto a ser implementado e comercializado, o projeto está em fase de 
submissão de patentes e negociações quanto a fornecedores e rede de vendas. Espera-se um 
volume de vendas para agências governamentais e não-governamentais na ordem das 25 unidades 
por ano ao custo unitário de 1000€. 

 

Fig. 158 – Dimensões e ergonomia do 2º modelo a laranja e do 4º modelo a cinza 

 
 

 

Fig. 159 – RSB em ambiente pré hospitalar – ambulância  
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2.2.3.8 Sinopse 
No decurso deste projeto, foram aprofundados os conhecimentos técnicos relativamente às 
técnicas de imobilização mais recentes, decorrentes da utilização do equipamento por parte do 
pessoal de emergência médica e das suas necessidades específicas, possibilitando uma inequívoca 
evolução do equipamento existente, melhorando a interação do equipamento-com o socorrista. 
 
O estudo ergonómico revelou necessidades operacionais que, até à data, ainda não tinham sido 
respondidas por outro equipamento, tendo equacionado distintos problemas solucionados em 
separado por outros produtos. No design do plano duro foi introduzido um ângulo lateral, que 
permite estabilizar as vítimas lateralmente e simultaneamente facilita a pega da maca, evitando 
lesões da mão ao roçar no solo.  
 
A pega foi também dimensionada para as equipas de bombeiros que usam luvas de proteção 
térmica e que requerem uma pega maior. Para além disso, o ângulo lateral dotou o plano duro de 
uma maior resistência mecânica, suplantando em muito as resistências iniciais requeridas de 
160Kg, permitindo suportar 200Kg e no modelo teórico 900Kg. 
 
Por meio de uma escolha seletiva e utilização de materiais compósitos, foi possível reduzir o peso 
em mais de 50% (os planos duros em ABS pesam em média 8Kg); o Rescue Spine Board (RSB) 
apresenta-se na sua configuração final com um peso de 3,5Kg. Por outro lado a sua flutuabilidade 
positiva permite sustentar as vias aéreas de um adulto com 60Kg fora de água, viabilizando a 
respiração assistida dentro de água em cima do plano duro, características específicas que auxiliam 
a tarefa do NS. 
 
O preço de venda deste equipamento ao público será na ordem dos 1000€, -30% do equivalente 
em carbono da concorrência, Kong, e 50% acima dos planos duros em polímero ABS existentes no 
mercado, Spencer e Laederal. Sucintamente o desenvolvimento de produto e o design do plano 
duro, a RSB, permitiu a criação de um produto competitivo para um nicho de mercado mundial, 
nomeadamente o das equipas de salvamento especializado em alta montanha e aeronáutica bem 
como em ambiente aquático e de mergulho. 
 
De uma forma inovadora foram aplicadas técnicas e materiais utilizados provenientes de outras 
indústrias de forma a satisfazer as necessidades específicas deste projeto. Tendo sido concebidos 
mais de 7 modelos diferentes, com 3 tipos de materiais, e testados 3 protótipos à escala real em 
fibra de carbono e carbono Kevlar até conseguir o protótipo final.  
 
Foram também testados 4 tamanhos de pegas ergonómicas para utilização com e sem luvas de 
proteção térmica e finalmente feitos 2 modelos à escala, em cartão e um em acrílico PMMA.  
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Fig. 160 – RSB no decorrer de um teste operacional e formação dos NS 
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CONCLUSÃO 
A riqueza de uma ideia depende da sua coerência e capacidade de profusão cativando as pessoas. 
Na Natureza, a mutação e variedade advém de constrangimentos evolutivos que caracterizam os 
diferentes seres vivos, enquanto na produção industrial estas resultam de sinergias entre produtos 
e sistemas, através da necessidade dos indivíduos. 
 
Grande parte da população mundial vive na proximidade do meio aquático, onde existem recursos 
em abundância e que com o advento balnear, no início do século XX, levou à metamorfose do 
espaço recreativo. As estatísticas demonstram que a morte por afogamento é a 3ª maior causa de 
morte mundial, sobretudo entre os grupos de risco como as crianças e idosos, com maior incidência 
no género masculino. Inevitavelmente o afogamento é uma preocupação das entidades 
responsáveis, que consequentemente providenciam recursos na prevenção e na atuação de 
situações de emergência. 
 
No salvamento aquático têm sido introduzidos novos meios e técnicas, porém a lacuna na interação 
entre NS e o equipamento, muitas vezes obsoleto, apresenta um risco para a missão e acentua os 
níveis de stress, condicionando dessa forma o desempenho, colmatado pelo contínuo treino dos 
procedimentos que permite tolerar o erro e adequar o equipamento à missão. 
 
A tecnologia assiste o Homem nas suas atividades quotidianas, potenciando-o para além da sua 
capacidade fisiológica, estimulando a correta execução de determinada tarefa. Por outro lado 
contínuo desenvolvimento e otimização dos equipamentos de salvamento e de emergência médica, 
através de sinergias entre o design, a ergonomia, a engenharia dos materiais bem como a revisão 
das próprias técnicas de emergência médica permitem melhorias incrementais do interface do 
equipamento. 
 
A tecnologia de materiais e a incorporação de micro eletrónica aplicada aos têxteis tenta responder 
à capacitação de valências simbióticas, monitorizando e recolhendo parâmetros fisiológicos 
(batimentos cardíacos, temperatura corporal, desidratação, stress, etc.), que permitem ao 
utilizador controlar e aumentar a sua capacidade física, através do acréscimo sensorial, numa 
realidade aumentada. 
 
O potencial para desenvolver indumentárias que facilitem a missão, melhorando a capacidade de 
sobrevivência, minimizando a exposição aos elementos e monitorizando os parâmetros vitais, está 
atualmente aquém do verdadeiro fato simbiótico auto regenerativo.  
 
É expectável que no decorrer da próxima década com o desenvolvimento do design simbiótico, 
através da aplicação de tecnologia e da sua miniaturização, do aumento da robustez e da 
integração de sensores fiáveis, sejam integrados no equipamento de proteção individual, auferindo 
capacidades regenerativas para o utilizador e para o fato. Estes poderão ser complementados com 
equipamentos de salvamento semiautónomos, e até mesmo autónomos, que farão parte 
integrante do sistema de salvamento, facilitando a tarefa do NS. 
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Fig. 161 – RSB em ambiente de salvamento aquático – praia  

 
Esta investigação, mater artium necessitas, culminou no design e no desenvolvimento de 
equipamento de salvamento aquático, visando em particular a interação e a ergonomia do 
equipamento, a visão comercial, estabelecendo parcerias com empresas portuguesas (Lacrau 
surfboards, Oxi-composites e a Larus Design Urbano), fomentando um crescimento sustentado da 
indústria nacional, equipando as praias portuguesas e outros mercados emergentes com 
equipamentos duráveis, com tecnologia acessível e com fiabilidade acrescida, atendendo ao ciclo 
de vida, num processo que se visa holístico. 
 

<http://www.larus.pt//> [Nov. 2012] 

<http://www.oxy-composites.com//> [Nov. 2012] 

 
Num contexto ideal, o desenvolvimento do equipamento de salvamento deve responder às 
necessidades operacionais dos NS e depender da experiência do coletivo, através da profusão de 
sinergias e do desenvolvimento sustentado. 
 
Os equipamentos desenvolvidos (a prancha, a torre e a maca de extração bem como o cinto de 
salvamento) respondem diretamente às necessidades dos NS, materializando diversas inovações, 
ergonómicas, tecnológicas e de materiais, incorporando ainda auxiliares gráficos que visam facilitar 
a interação, a tarefa do NS, e promovendo a salvaguarda da vida Humana. 
 
Porém, muitas vezes, outros valores sobrepõem os da transparência, da eficácia e da qualidade, 
comprometendo dessa forma a operacionalidade e a salvaguarda da vida Humana. São interesses 
de ordem pessoal, política, comercial, até institucional, e não os constrangimentos tecnológicos, 
que impedem o desenvolvimento e a evolução desta área do conhecimento. 
 
Não obstante as adversidades decorrentes desta pesquisa, o design e o desenvolvimento de 
equipamentos de salvamento foram concebidos de forma a responder às necessidades prementes 
dos NS, em especial os da praia de Carcavelos, onde incidiu muita da investigação. Atendendo ao 
stress decorrente destas situações, o design deste equipamento foi simplificado por forma a evitar 
o erro decorrente do uso. 
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