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Minha mãe foi a primeira e única pessoa em toda vida de quem ouvi o relato sobre o 
dramático acidente da Apolo 1, de proporções muito maiores e trágicas que os fatos 
que envolveram a Apolo 13, eternizada pela frase (verdadeira) de seu comandante Jim 
Lovell (interpretado por Tom Hanks): “Houston, we have a problem. ” Devido a possuir 
uma única fonte de informação do fato, em algum momento cheguei a achar que talvez 
a dimensão dramática dada pela narrativa materna fosse fruto de sua veia de atriz. 
Perdão, mãe! Esqueci-me que você sempre foi uma fonte confiável de informação e 
ensinamentos. 



Feita a devida retratação, retomo o objetivo de explorar a dimensão dos RISCOS 
decorrente dos conceitos: PROBABILIDADE e IMPACTO. 

O Programa norte-americano de exploração espacial já era objeto de pesquisas e 
estudos desde o terço final da década de 1950, por meio do trabalho de Wernher von 
Braun e sua equipe. Os Projetos Mercury e Gemini – e até mesmo um Programa de 
Astronautas Feminino, o “Mercury 13”, pouco divulgado – foram as primeiras 
tentativas estadunidenses de alcançar o espaço. No entanto, os evidentes avanços do 
Programa Espacial Russo e seus Cosmonautas (com Yuri Gagarin sendo o primeiro 
homem a orbitar a terra em 1961), humilhando as pífias tentativas, até então, do 
Programa Espacial Norte-americano virou um desafio a ser suplantado. 

E em 12/set/1962, em discurso proferido no Estádio Rice em Houston/Texas, John 
F.Kennedy disse: “Nós escolhemos ir até a Lua. Nós escolhemos ir até a Lua e fazer 

outras coisas nesta década. Não porque elas são fáceis, mas porque elas são difíceis. 
” Com esta frase Kennedy disparou a “Corrida Espacial”, decorrente não do genuíno 
desejo de exploração científica, mas da disputa ideológica a nível planetário entre as 
duas maiores – e antagônicas – potências do mundo de então: EUA e URSS – União da 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

O cronômetro estava ligado, e restavam apenas 8 anos para o final da década, e até 
então os EUA mal tinham colocado um homem na estratosfera – Alan Sheppard - e por 
apenas 15 minutos, após o feito de Gagarin que orbitou a Terra por 1h48m. 

O Projeto Apollo foi criado tendo por objetivo efetivo levar o homem à Lua, conforme 
prometido por Kennedy. Sendo assim, o programa foi projetado para ter todas as suas 
missões tripuladas, e para isso, além dos astronautas pioneiros dos Projetos anteriores, 
Mercury e Gemini, foi reforçado pelo recrutamento de mais 9 homens. A APOLLO 1 era 
formada por 2 veteranos dos Programas anteriores: Gus Grisson (segundo norte-
americano a ir ao espaço pelo Projeto Mercury e cotado para comandar a Missão que 
pousaria na lua), Ed White (primeiro norte-americano a “caminhar no espaço” no 
Projeto Gemini, depois de um soviético) e Roger Chaffee (novato do grupo recrutado, e 
o mais jovem do Programa, em sua primeira viagem espacial). 

 

A Missão estava programada para decolar em fevereiro/1967, e em 27 de janeiro foi 
realizado um segundo “ensaio em solo” dos procedimentos de lançamento - outro já 
havia sido realizado pela equipe reserva, que replicava tudo o que a titular fazia para o 
caso de ser necessária a substituição de qualquer dos tripulantes. Mas o inesperado 
ocorreu. Em meio a dificuldades de comunicação via rádio entre tripulação, equipes 



instaladas na Base de Lançamento e o Comando da Missão em Houston, ouviu-se o grito 
de alerta dado pelo Comandante Grisson: “FOGO!” 

Seguiram-se mais duas frases: “Está tudo em chamas!.... Tirem-nos daqui, estamos 

queimando!” 

E o silêncio. 

Simulando as condições que deveriam ocorrer no espaço a cabine estava lotada de 
oxigênio, gerando um incêndio intenso que consumiu tudo em minutos. A escotilha ao 
lado de Ed White (um dos astronautas de maior estatura e força do programa) não podia 
ser aberta manualmente em razão da pressurização da cabine (resultado da “correção” 
de defeito que gerou acidente que quase matou Grisson afogado em seu primeiro voo, 
quando a escotilha se abriu espontaneamente no pouso em pleno mar inundando a 
cabine de água). A equipe de apoio na Plataforma não tinha treinamento para uma 
situação de “resgate em solo” considerando a “inexistência de riscos”, dado o fato não 
de não haver combustível no foguete de lançamento. Foram necessárias 4 horas para a 
recuperação dos corpos dos 3 astronautas. 

 

Um “defeito” veio a contribuir para “amenizar” a dimensão da tragédia: a vedação 
deficiente dos trajes espaciais fez com que em apenas 15 segundos os três tripulantes 
morressem sufocados (o tempo das 3 frases) preservando, contudo, seus corpos do fogo 
intenso. 

Poucas horas após o acidente - enquanto ainda se promoviam os trabalhos de 
recuperação da cabine e de peças - já era instalada Comissão para investigação, e nada 
nem ninguém seria relevado, desprezado ou poupado até descobrirem as causas e 
responsáveis. 

A causa primária? Um “fio solto sem função”, que embora “isolado” ainda estava 
energizado, gerando uma faísca no painel logo abaixo dos pés de Grisson, sentado no 
lado oposto ao da escotilha de saída. 

O Programa Espacial da NASA envolvia mais de 200 empresas terceirizadas contratadas 
executando projetos de engenharia dos diferentes módulos que compunham a 
espaçonave, logística de suprimentos, trajes, cálculos matemáticos, testes laboratoriais, 
acompanhamento médico, testes de desempenho das tripulações e de protótipos, 



desenvolvimento de softwares e computadores; mais de 400 mil pessoas espalhadas 
por todo o país, e um orçamento TRÊS VEZES MAIOR que os atuais 20 BILHÕES DE 
DÓLARES ANUAIS. Compreendia ainda os estudos, planejamento e elaboração de 
documentos legais, formulários e manuais de procedimentos (técnicos e 
administrativos) seguidos à risca, e nos quais se encontravam detalhadamente descritas 
cada etapa, cada passo a ser dado para qualquer atividade, fosse burocrática, de 
pessoal, tecnológica ou orçamentária/financeira, incluindo o vocabulário a ser adotado, 
as siglas usadas (e nos EUA se usam siglas para tudo: de equipamentos até a descrição 
de processos e atividades). Pode-se dizer que foi o maior laboratório de aprendizado de 
GERENCIAMENTO DE RISCOS que o mundo vivenciou até então. 

E, no entanto, bastou um “fio solto”- menosprezado na checagem em sua importância, 
impacto e risco - para matar 3 homens e atrasar um programa de custo bilionário e prazo 
apertado em quase dois anos... O balanço do prejuízo? Ainda me pergunto o que 
responderiam as viúvas e filhos órfãos... 

Frank Borman, astronauta ainda vivo, em seu depoimento perante à Comissão de 
Investigação do Senado disse que o que faltou para prevenir o trágico acidente foi o fato 
de, como seres humanos, “não imaginaram o suficiente”, ou seja, não pensaram em 
todas as hipóteses, todos os erros e falhas possíveis, improváveis e impossíveis. 

Ok. Já deu. Vamos agora voltar ao Planeta Terra, e tentar entender a razão de toda essa 
“viagem espacial”, cujo maior objetivo foi confirmar a compreensão natural do leitor 
que ambientes e projetos de alta complexidade e tecnologia, de elevados custos e 
“riscos evidentes” exigem um cuidado mais apurado, um maior detalhamento de todos 
os processos integrados. Não obstante, a questão posta está no fato de não darmos igual 
valor e importância ao nosso trabalho e atividades diárias, que tomamos como 
“rotineiras”, que acreditamos “dominar” e, justamente por isso, menosprezamos os 
detalhes que, quando evidenciados, são aqueles que dão causa a problemas, não raro, 
irreparáveis. 

No cenário da Administração Pública em geral, encaramos contratações como “rotina” 
e não dedicamos a atenção acurada aplicada a “projetos complexos”. 

Não obstante, a maioria dos males que assolam as contratações de 

serviços e obras na Administração Pública, já se sabe, nascem de pequenas 

“falhas/lacunas”. 

Desde o planejamento apressado por prazos e orçamentos, repercutindo em pesquisas 
e estimativas de preço deficientes e distantes da realidade do mercado, refletindo em 
projetos básicos, editais e contratos mal redigidos, e ainda em fiscalizações deficientes; 
e por resultado final, na paralização de serviços essenciais ou obras abandonadas e 

nunca retomadas. 

Resistimos, teimosamente, em adotar “listas de verificação” (os 

“entediantes” check-lists) em cada etapa do processo de contratação, e os 



“fios soltos” e “sem importância” se multiplicam e acumulam, resultando 

em incontáveis problemas. 

Materiais/serviços não previstos nos projetos que tornam a Administração refém de 
aditivos de acréscimos e de tempo; falta de previsão de normativos ou regulamentos 
próprios ao serviço contratado, ou mesmo a revisão atenta dos termos do Edital que 
geram impugnações/recursos que levam ao fracasso da licitação; obrigações da 
contratada mal delineadas que enfraquecem a Autoridade e o poder de sanção pelas 
falhas de execução; falta de preparo e de recursos para promoção de uma fiscalização 
rigorosa durante a execução do contrato e muitas outras “explicações” que não 
justificam nossa incapacidade de encararmos cada “rotina” como algo único e essencial 
para o sucesso da prestação de um serviço público de qualidade. 

Parece que nos “especializamos em dar (sempre as mesmas) desculpas para falhas”, e 
não nos empenhamos em aperfeiçoar nossa propalada criatividade para “imaginar 

como evitá-las”. 

Ao final acabamos testemunhando (e contribuindo) para o pesadelo de uma obra que 
desaba sobre trabalhadores e vítimas inocentes. Se não é papel do Estado gerar lucro, 
tampouco pode gerar prejuízo, de qualquer espécie, para a Sociedade. 

 
 

Jamais chegaremos à Lua (metaforicamente falando sobre o “Primeiro 

Mundo”), enquanto insistirmos em aplicar a “engenharia inovadora de 

contingência” (gambiarra) como se fora o “manual de procedimentos 

padrão” para qualquer área. 

É preciso assumir que só alcançaremos o reconhecimento internacional e o respeito 
próprio (enquanto brasileiros e Nação), quando adotarmos “Faillure is not an option” 
como nossa Primeira Diretriz. 

 

LINKS e Referências: 

Wernher von Braun – https://pt.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun 

Projeto Mercury - https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_Mercury 



Projeto Gemini - https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_Gemini 

Projeto Mercury 13 - 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/01/ciencia/1527888323_707155.html 

https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/primeira-mulher-candidata-a-astronauta-
dos-eua-morre-aos-88-22042019 

Programa Apolo - https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Apollo 

Gus Grisson - https://pt.wikipedia.org/wiki/Gus_Grissom 

Ed White - https://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_White 

Roger Chaeffe - https://pt.wikipedia.org/wiki/Roger_Chaffee 

Frank Borman - oriundo do Projeto Gemini, onde realizou junto com James Lovell a 
primeira acoplagem entre duas naves no espaço e Comandante da Apolo 8, primeira 
Missão tripulada a circunavegar a Lua - https://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Borman 

Da Terra à Lua, Seriado de 1998, produzido por Tom Hanks (HBOGo), a Missão Apollo 1 
é tema do Episódio 2 

Apollo - Missão à Lua - Documentário Canal NATGEO 

Apollo – Reconstruindo a Jornada Espacial - Série de 3 episódios, Canal NATGEO 

Filmes: Apollo 13, 1997, Warner Bros e O Primeiro Homem, 2018, Universal, 
disponíveis na Netflix. 

Faillure is not an option - https://en.wikipedia.org/wiki/Failure_Is_Not_an_Option 

Curiosidades: https://www.megacurioso.com.br/exploracao-espacial/74208-18-
curiosidades-que-voce-provavelmente-nao-sabe-sobre-a-missao-apollo-11.htm 

 

 


