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RESUMO 

 

ONÓRIO, Jonathas William dos Santos. Prevenção de acidentes: um estudo sobre as 

medidas de segurança nas instruções de engenharia. Resende: AMAN, 2016. Monografia. 

 

 O presente documento consiste num estudo sobre as medidas de segurança adotadas 

nas instruções de engenharia nos Corpos de tropa. Tem por objetivo verificar como os 

procedimentos de segurança, se bem observados, contribuem para evitar acidentes ou atenuar 

possíveis danos relacionados à condução de instruções de pontagem. Para tanto, esse Trabalho 

de Conclusão de Curso teve seu desenvolvimento compreendido no período entre Outubro de 

2015 e Maio de 2016, através de pesquisa documental e bibliográfica, do tipo exploratória, 

cujo material foi recolhido em algumas literaturas militares e civis acerca do tema e em 

pesquisas na Internet. Desta forma, são apresentados diversos conceitos relacionados à Arma 

de Engenharia, às instruções de pontagem e à prevenção de acidentes. Em seguida foi feita a 

análise de um questionário realizado no Corpo de Tropa, culminando na conclusão, onde 

ratificamos algumas ideias expostas ao longo do trabalho e indicamos outras oportunidades de 

melhoria para o Exército Brasileiro, com base na teoria analisada e na amostra. 

 

Palavras-chave: Medidas de segurança. Pontagem. Prevenção de acidentes. Corpo de 

tropa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

ONÓRIO, Jonathas William dos Santos. Accident prevention: a study on security measures 

in engineering instructions. Resende: AMAN, 2016. Monograph. 

 

This document is a study on the security measures adopted in the engineering 

instructions in the Brazilian army Engineer corps. It's objective is to verify how the standard 

security procedures, when fully observed, contribute to prevent accidents or diminish possible 

damage during bridgebuilding instructions. To do so, this work of course completion was 

executed between October 2015 and May 2016, through exploratory documentary and 

bibliographic research, both at civilian and military literature and open sources on the internet. 

Several concepts related to the engineering branch of the Brazilian Army, bridgebuilding 

instructions and accident prevention are presented. There is, also, an analysis of a survey 

conducted among the Brazilian Army Engineer Corps, ending in a conclusion, in wich we 

ratify some ideas previously exposed and indicate oportunities for improvement for the 

Brazilian Army. 

 

Key Words:  Accident prevention. Bridgebuilding. Security measures. Engineer corps. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, o tema segurança no trabalho tem adquirido significativa importância, 

pois, como a demanda é grande e os prazos são curtos, em alguns casos, tanto empregados 

como empregadores tendem a negligenciar a correta observância das medidas de segurança e 

dos equipamentos de proteção, individuais e coletivos, aumentando o número de acidentes. 

Desta forma, os acidentes de trabalho se tornam um problema de saúde pública mundial, uma 

vez que podem levar pessoas em idade produtiva à incapacidade ou até mesmo a morte, 

causando grande impacto social e econômico na sociedade.  

O estudo desse tema é extremamente importante no meio militar, pois as Forças 

Armadas se configuram na sociedade, como uma das instituições de maior credibilidade na 

sociedade brasileira, ou seja, o povo brasileiro confia à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica 

a responsabilidade de adestrar e ao mesmo tempo proteger os milhares de jovens que 

anualmente ingressam no serviço militar obrigatório. Sendo assim, os militares não podem 

admitir que ocorram baixas em tempos de paz ainda mais quando se trata de uma instrução. 

Observando a vastidão do assunto, procuramos delimitar nosso foco de pesquisa nas 

instruções de pontagem ministradas no período de qualificação nos Corpos de Tropa no ano 

de 2016, uma vez que o assunto é vasto e poderia facilmente se estender por diversos outros 

campos do conhecimento militar. Com objetivo de trazer maior consistência a nossa pesquisa, 

analisamos esse assunto tanto na lide civil, por meio de autores experientes no assunto e 

portarias regulamentadoras, como também no enfoque militar, trazendo o que está exposto em 

diversas literaturas próprias. 

O presente trabalho de conclusão de curso possui a seguinte distribuição de assuntos 

por capítulo: 

O primeiro capítulo foi estruturado com o objetivo de fornecer ao leitor uma visão 

geral do que vem a ser a Arma de Engenharia do Exército Brasileiro para que se possa 

entender mais facilmente onde estão inseridas as atividades que os soldados recém-chegados 

terão de executar, como forma de cumprir o que está previsto para o ano de serviço militar. 

Entender as missões da Engenharia e alguns aspectos relacionados à operação de transposição 

de curso de água dará ao leitor a real importância da atenção que deve ser dispensada a essa 

instrução, uma vez que naturalmente já existe um risco de vida sensivelmente grande e, se não 

forem adotados os procedimentos de segurança adequados, os danos poderão ser ainda piores. 
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O segundo capítulo trouxe o conceito de prevenção de acidentes, tema geral de nossa 

monografia, baseado no Caderno de Instrução CI 32/1. Foi mostrado o que há no Exército 

quanto à prevenção de acidentes e, em seguida, buscamos analisar como o assunto é tratado 

no meio civil, por meio do tema segurança do trabalho. Vimos também a norma 

regulamentadora que rege o uso dos equipamentos de proteção, bem como aqueles que seriam 

mais adequados nas instruções de pontagem. Além disso, foram citadas algumas das 

principais medidas de segurança previstas naquele Caderno de Instrução que estão voltadas 

para as instruções de pontagem, contribuindo para que o leitor tenha uma visão completa do 

assunto. O conhecimento desses conteúdos, a escolha do equipamento de proteção adequado e 

a correta observância das medidas de segurança reduzirão drasticamente a probabilidade de 

acidentes. 

No terceiro capítulo expusemos os dados da pesquisa de campo realizada junto ao 1° 

Pelotão de Engenharia de Combate da 2° Companhia do 1° Batalhão de Engenharia de 

Combate Escola (1°BE Cmb Es) localizado no bairro de Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ. 

Com esses resultados podemos analisar in loco qual é a visão do soldado quanto aos 

procedimentos de segurança comumente empregados nas instruções e, a partir de então, 

depreendemos algumas conclusões importantes que poderão, sem dúvida, colaborar para o 

desenvolvimento da mentalidade de segurança da Força Terrestre. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 A seguinte pesquisa abrange o assunto referente à segurança nas instruções de 

engenharia, campo de pesquisa inserido na área de Engenharia e Construção, conforme a 

portaria 734, de 19 de agosto de 2010, do Comando do Exército Brasileiro. (BRASIL, 2010). 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido sobre o 

tema segurança nas instruções de engenharia, podemos inicialmente destacar o que está 

previsto no caderno de prevenção de acidentes CI 32-1 que versa sobre a finalidade desse 

caderno na prevenção de acidentes para o Exército Brasileiro. ―Sistematizar procedimentos, 

responsabilidades e atribuições que propiciem o desenvolvimento e a execução de ações 

relacionadas à prevenção de acidentes de instrução e em outras atividades correlatas que 

envolvam o emprego dos meios orgânicos e (ou) sob custódia do Exército Brasileiro.‖ 

(BRASIL, 2002, p. 9) 

 Tendo em vista que quando o militar está participando de uma instrução ele também 

está em serviço, ou seja, trabalhando, podemos analisar o que diz a lei 8.213, de 24 de julho 

de 1991, da Previdência Social determina, em seu Capitulo II, Seção I, artigo 19, segundo 

Piza (1997,p.7): 

Acidente do Trabalho é o que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa 

ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 

desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou 

perda ou ainda a redução permanente ou temporal da capacidade para o trabalho.  

 

 Os dois conceitos supracitados nos dão amostra da importância e da relevância do 

assunto em questão. Um delas foca diretamente na preocupação que o Exército Brasileiro tem 

em planejar todos os métodos de prevenção de acidentes, bem como na conscientização de 

seus integrantes para a correta execução dessas medidas de segurança. O outro já aborda, com 

a visão de um órgão civil, o que vem a ser um acidente de trabalho e suas consequências para 

o trabalhador. Nossa intenção durante essa monografia é alinhar essas duas ideias dentro de 

uma atividade de pontagem.   

 No ano de instrução nos Corpos de tropa são desenvolvidas variadas atividades que 

visam capacitar o recruta a desempenhar diversas missões na Organização Militar. Elas 
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variam desde uma palestra sobre hierarquia e disciplina até instruções que envolvem alto grau 

de risco, como o tiro e pista de cordas. Além disso, no caso das unidades de engenharia, o 

recruta também é levado a: participar da construção de pontes e lançamentos de obstáculos 

artificiais, manejar explosivos, empregar técnicas de mergulho, operar os equipamentos 

pesados de engenharia dentre muitos outros padrões de desempenho típicos da Arma. 

Contudo, a maioria esmagadora desses recrutas não possui ou nunca teve contato 

prévio com a vida militar, tornando-os assim indivíduos extremamente propensos a sofrer 

acidentes, muito por causa de sua inexperiência e falta de destreza com o material de emprego 

militar (MEM). Dentro desse contexto, cabe ao comandante de fração a correta observância, 

primeiro da seleção do equipamento de segurança adequado àquela atividade, e 

posteriormente, da fiscalização de seu uso seguro. 

Segundo Neto, temos que no meio civil, a segurança no trabalho é vista como fator de 

sucesso ou fracasso de uma empresa, visto que qualquer tipo de acidente que ocorra, além de 

causar ferimentos ao funcionário que opera a máquina, pode trazer consequências negativas 

no aspecto social (a empresa perde a credibilidade ante a sociedade), no aspecto econômico (a 

empresa pode perder investidores e outros acordos financeiros) e no aspecto humano (os 

próprios funcionários da empresa podem perder a motivação em continuar trabalhando 

naquele local). 

Zocchio (1980, p.17) define segurança do trabalho da seguinte forma: 

 

Segurança do trabalho é um conjunto de medidas técnicas, administrativas, 

educacionais, médicas e psicológicas aplicadas para prevenir acidentes nas 

atividades das empresas. Indispensável à consecução plena de qualquer trabalho, 

essas medidas têm por finalidade evitar a criação de condições inseguras e corrigi-

las quando existentes nos locais ou meios de trabalho, bem como preparar as pessoas 

para a prática de prevenção de acidentes. 

 

Atentando-se para a importância que é dada no meio civil para a segurança no 

trabalho, podemos traçar um paralelo e verificar que o pensamento no meio militar não é 

diferente.  Qualquer tipo de acidente seja ele de qualquer natureza, e em qualquer unidade 

militar, representa algo muito negativo para a Instituição, uma vez que põe em risco o 

material humano, que é a base do Exército e aquilo que ele tem de mais precioso, além de 

denegrir sua imagem, reduzindo a confiabilidade ante a população brasileira. 
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 Por fidelidade a nossa proposta inicial manteremos o foco da análise apenas nas 

instruções de engenharia citadas anteriormente, mesmo notando a vastidão do assunto e a 

contribuição que uma análise mais profunda traria para nossa Instituição. 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Com a finalidade de concretizar algumas afirmações apresentadas em literaturas e até 

mesmo na própria observação não documentada sobre o assunto, formulamos o seguinte 

problema de pesquisa: como a correta utilização dos equipamentos de proteção individual e 

coletiva e o perfeito conhecimento das normas de segurança influenciam na redução de 

acidentes nas instruções de engenharia, particularmente naquelas relacionadas à pontagem? 

Que medidas podem ser utilizadas para diminuir esses acidentes? 

 Partimos da hipótese de que se soubermos quais são as peculiaridades da instrução de 

pontagem, então conseguiremos avaliar qual a norma de segurança que rege tal atividade e 

qual equipamento de segurança mais adequado. Além disso, se aplicarmos corretamente as 

medidas de segurança mais comuns, então se reduzirá a chance de problemas e teremos um 

soldado mais motivado e, consequentemente, com um rendimento maior na instrução. 

 Logo, trabalhamos com as variáveis: os soldados da Arma de engenharia que recebem 

tais instruções, algumas Organizações Militares (OM) e relatos de profissionais do assunto. 

 Nosso objetivo principal foi verificar como os procedimentos de segurança, se bem 

observados, contribuem para evitar acidentes ou atenuar possíveis danos nas instruções de 

pontagem nos corpos de tropa. 

Com enfoque mais específico, adotamos como objetivos também, identificar os 

principais equipamentos de segurança individual e coletivo usados no meio civil e que 

também são usados por militares ou que possam vir a utilizar. Além disso, analisamos as 

normas de segurança reguladoras tanto no meio civil quanto no militar. Outro ponto 

interessante foi verificar as especificidades de uma instrução de pontagem, com ênfase em 

portadas, para propor mudanças e adaptações nos materiais utilizados como EPI.  

Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Primeiramente, realizamos uma pesquisa bibliográfica visando a rever a literatura que 

nos fornecesse base teórica para prosseguirmos na pesquisa. Desse levantamento, verificamos 

a uma pequena quantidade de fontes de consultas ligadas ao tema em obras voltadas 
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diretamente ao Exército Brasileiro. Com isso, a base da nossa pesquisa se deu em torno do 

caderno de prevenção de acidentes CI 32-1.  

A necessidade por outras fontes de consulta nos levou a aprofundar nossa pesquisa 

dentro do meio civil, com o objetivo de embasar nossas soluções, uma vez que existem cursos 

e empresas especializados em segurança do trabalho. Assim, encontramos algumas obras de 

autores experientes no assunto, como Zocchio, e demais legislações civis que 

fundamentassem mais nosso trabalho. 

Com a finalidade de armazenar as principais informações e ideias para a formulação 

do trabalho foi utilizado como método de coleta de dados o fichamento. As fichas produzidas 

continham uma síntese dos assuntos pertinentes, de citações importantes e de reflexões 

relevantes para o desenvolvimento da pesquisa. 

No tratamento dos dados utilizamos tabelas e gráficos que permitiram uma análise 

específica dos materiais e das relações existentes entre os resultados e os informes coletados 

durante a pesquisa. 

Na análise dos dados, efetuamos a comparação dos resultados encontrados com a 

teoria estudada na revisão da literatura. 
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3 A ARMA DE ENGENHARIA 

 

Com o objetivo de facilitar o entendimento do leitor é importante que haja uma breve 

ambientação do que vem a ser a Arma de Engenharia do Exército Brasileiro. A Arma Azul-

turquesa, como é tradicionalmente conhecida, desempenha função chave dentre os demais 

quadros componentes da Força, pois atua dentro no cenário de operações militares, como um 

agente multiplicador do poder de combate por meio de suas missões peculiares (BRASIL, 

1999, C 5-1, p. 1-3). 

Observando o que dita o manual de campanha C5-1, Emprego da Engenharia, entende-

se as características dessa importante Arma nas ações de mobilidade e proteção da tropa 

amiga bem como na contramobilidade, quando são executadas medidas que visam retardar, 

impedir ou canalizar o avanço inimigo (BRASIL, 1999, C 5-1, p. 1-3). São exemplos dessas 

medidas: a construção de obstáculos artificiais e agravamento de obstáculos naturais, 

destruição das posições fortificadas do inimigo e construção de fortificações à tropa amiga. 

Entretanto, as missões dessa Arma são ainda maiores. Ela possui a capacidade ímpar 

de alinhar conhecimentos técnicos às necessidades táticas de cada operação. Para isso, foi 

necessário reunir as doutrinas de emprego concernentes à necessidade da Arma, o material 

adequado e o pessoal capacitado. A esse conjunto, deu-se o nome de sistema de engenharia 

(BRASIL, 1999, C 5-1, p. 1-2). 

 

3.1 Apoio à Mobilidade 

   

 A relação entre o apoio à mobilidade, oferecido pela Arma de Engenharia, e às 

operações ofensivas é bem intrínseca, conforme prevê o manual de campanha C 5-1. Segundo 

ele, tal apoio é de extrema importância para a manutenção da impulsão do ataque, 

assegurando a fluidez do avanço das tropas amigas e aumentando a rapidez da progressão. 

(BRASIL, 1999, C 5-1, p. 5-1). 

 Podemos entender o conceito de mobilidade, à luz do manual de campanha C 5-1 

Emprego da Engenharia, da seguinte forma:  

 

É o conjunto de trabalhos desenvolvidos para proporcionar as condições necessárias 

ao movimento contínuo e ininterrupto de uma força amiga. Os engenheiros realizam, 

entre outros, trabalhos de abertura de passagens em obstáculos, de transposição de 

cursos de água, de navegação em vias interiores, de conservação e reparação de 
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pistas e estradas, de destruição de posições organizadas do inimigo, proporcionando 

condições para que a manobra tática obtenha rapidamente vantagens sobre a posição 

do inimigo. (BRASIL, 1999, C 5-1, p.1-3, grifo nosso). 

 

 Todas as atividades supracitadas colaboram na garantia de um fator essencial para o 

êxito em uma situação de combate continuado, que é a atenção necessária à mobilidade. 

(BRASIL, 1999, C 5-1, p. 5-1). 

 Contudo, vale destacar que alguns desses trabalhos pela sua complexidade e elevado 

grau de planejamento, requerem um estudo mais específico, uma vez que são mais propícios 

aos acidentes. Um exemplo clássico são as operações de transposição de curso de água. Esse 

tipo de operação requer uma atenção maior, pois além de empregar diversos meios 

necessários a sua execução, também requer que a tropa tenha um bom nível de adestramento e 

que o comandante esteja constantemente atento às normas de segurança, para que não 

ocorram infortúnios como veremos a posteriori. 

 

3.2 Operações de transposição de curso de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Exemplo de preparação para uma transposição de curso de água 

Fonte: disponível em: <http://www.forte.jor.br/wp-content/uploads/2013/07/DSC_0614-

Demonstra%C3%A7%C3%A3o-de-Transposi%C3%A7%C3%A3o-de-Curso-de-%C3%81gua-1.jpg> Acesso 

em 12 abr 2016. 

 

Analisando a foto anterior, observa-se a complexidade e riscos envolvidos nesse tipo 

de operação. Não só pelo fato da inexperiência dos militares ou do equipamento pesado, mas 

http://www.forte.jor.br/wp-content/uploads/2013/07/DSC_0614-Demonstra��o-de-Transposi��o-de-Curso-de-�gua-1.jpg
http://www.forte.jor.br/wp-content/uploads/2013/07/DSC_0614-Demonstra��o-de-Transposi��o-de-Curso-de-�gua-1.jpg
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também pela presença de diversos estressores, como as condições meteorológicas, o cansaço, 

dentre outros. Desta forma, para pormenorizar nosso estudo, inicialmente deve ser feita uma 

distinção básica entre os dois tipos de curso de água existentes: o curso de água vadeável e o 

curso de água não vadeável. 

 De acordo com o Manual do Pontoneiro (PAOLI, 2009) o curso de água não vadeável, 

também conhecido como curso de água obstáculo, é aquele em que, a partir da área de 

atuação da tropa, não é possível sua ultrapassagem a pé. Sendo assim, nesse tipo é possível a 

realização de uma operação de transposição de curso de água, uma vez que se configura como 

um obstáculo natural a ser vencido. O segundo tipo, que é o curso de água vadeável, não está 

presente dentro do planejamento de transposição das operações ofensivas, uma vez que não é 

impeditivo à passagem de tropa a pé. 

 Explorando o conceito de curso de água obstáculo, nota-se a presença de mais duas 

outras classificações: 

1) Cursos de água obstáculos de vulto: São aqueles que possuem largura entre 100 

(cem) e 300 (trezentos) metros; 

2) Cursos de água obstáculos de grande vulto: São aqueles que excedem a largura de 

300 (trezentos) metros (BRASIL. 1996, p. 1-1). 

Cabe ainda salientar que as condições táticas, as imposições criadas pela tropa inimiga 

a ser vencida e as características do terreno definirão outros dois tipos de transposições: a 

preparada e a imediata. A principal diferença entre as duas é que na primeira existe um 

planejamento mais detalhado do terreno e da maneira como o inimigo defende a segunda 

margem, além de uma quantidade maior de meios. Já na segunda a transposição é a realizada 

de maneira mais rápida e como os meios disponíveis (BRASIL, 1996, p 1-4). 

Observando a complexidade das ações a serem desenvolvidas ao se transpor um curso 

de água, ainda podemos inferir a presença de algumas fases técnicas durante essa operação, as 

quais definirão a quantidade e o tipo de meio a ser empregado. Por exemplo, na primeira fase 

– isto é, quando se objetiva eliminar os tiros diretos do inimigo – ocorre o emprego de botes 

de assalto e viaturas anfíbias de modo que o inimigo possa ser vencido o mais rápido possível 

na segunda margem. Em seguida, na segunda fase, ocorre o lançamento de passadeiras e 

portadas para aumentar o fluxo da tropa visando impedir os fogos observáveis da artilharia 

inimiga. Na terceira fase, há o lançamento de pontes de modo a evitar tiros continuados da 

artilharia inimiga (PAOLI, 2009). 
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Para cumprir as missões de transposição de curso de água, a Engenharia do Exército 

Brasileiro dispõe de diversos materiais, usualmente chamados de meios de transposição. Por 

definição, um meio de transposição é um recurso tático empregado pelas tropas para transpor 

um obstáculo natural – rio – permitindo sua travessia (PAOLI, 2009). Dentro desse contexto, 

entende-se que pontagem é o emprego desses meios de transposição, a saber, botes, portadas e 

equipagem de pontes, nessas operações.  

Seguindo essa ideia, eles podem ser classificados em: meios excepcionais, meios 

descontínuos e meios contínuos (PAOLI, 2009). Os meios excepcionais, por envolverem a 

travessia a nado, a vau ou subaquática, não serão objetos de nosso estudo, uma vez que não 

requerem apoio especializado de engenharia.  

Levando em consideração a extensão do assunto e a grande quantidade de meios 

empregados nesse tipo de operação, limitaremos nossa análise aos descontínuos, os quais 

consistem na navegação por um suporte flutuante. Os mais comuns são os botes pneumáticos, 

botes de assalto e as portadas (Leve, M4T6, Ribbon).  

 

3.2.1 Portadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Exemplo de uma portada em operação 

Fonte: disponível em: < http://www.industriadefesaabc.com.br/site/wp-

content/uploads/jcm_img10_MATERIAL-DE-ENGENHARIA-DE-COMBATE.jpg. Acesso 

em 14 abr 2016 

 

Ainda dentro dos meios descontínuos, existem as portadas. Elas possuem elevada 

capacidade de suporte como exemplificado na figura 3 e construção rápida, sendo importante 

que a equipe ou pelotão responsável pela montagem esteja realmente preparado tanto na parte 

técnica, quanto na segurança individual, tendo em vista que esse tipo de trabalho exige 

pessoal e material bem adestrado. Outro ponto sensível da operação de uma portada é o 

http://www.industriadefesaabc.com.br/site/wp-content/uploads/jcm_img10_MATERIAL-DE-ENGENHARIA-DE-COMBATE.jpg
http://www.industriadefesaabc.com.br/site/wp-content/uploads/jcm_img10_MATERIAL-DE-ENGENHARIA-DE-COMBATE.jpg
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embarque e desembarque, pois a correnteza atua diretamente nesse tipo de embarcação, 

crescendo de importância que todos os militares embarcados estejam devidamente equipados 

com seu colete salva-vidas, como será visto no decorrer desse trabalho. 

Dentro desse contexto, é conveniente destacar a composição e os acessórios de uma 

equipagem de portada, para que se observe o volume de materiais envolvidos e o consequente 

cuidado que se deve ter com a segurança: 

 

Tabela 1 – Componentes da portada leve 

 
Fonte: Manual do Pontoneiro 

 

Tabela 2 – Acessórios da portada leve 

 
Fonte: Manual do Pontoneiro 
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Além da quantidade, o peso e o comprimento das peças são outros fatores 

determinantes quando de trata de segurança. Para isso, confeccionamos uma tabela que 

estabelece a relação entre o material e seus respectivos dados, tomando por base as 

especificações do manual do pontoneiro: 

 

Tabela 3 – Dados do material 

Material Peso, em quilogramas: Comprimento, em metros: 

Suporte flutuante 3900 4,92 

Painel de rolamento 268 3,66 

Painel de rampa 108(macho)/111(fêmea) 1,95(macho)/1,51(fêmea) 

Articulador 121(macho)/141(fêmea) 1,48(macho)/1,04(fêmea) 

Painel intermediário 49(longo)/28(curto) 1,59(longo)/0,98(curto) 

Rodapé 18 3,09 

Motor de popa Johnson 40 HP 58,1 - 

Fonte: Manual do Pontoneiro 

 

Analisando somente os dados dos componentes básicos já é possível perceber que se 

trata de uma equipagem de dimensões imponentes, de grandes riscos. Entretanto, não é só 

isso. Na sequência, verificaremos os dados médios de planejamento previstos em manual para 

a composição das equipes de trabalho: 

 

Tabela 4 – Turmas de trabalho 

 
Fonte: Manual do Pontoneiro 

 

Segundo Paoli (2009), cada uma dessas equipes possui uma atribuição específica de 

acordo com seu efetivo. Para efeito de estudo e devido ao grande número de tarefas, 

destacaremos apenas os serviços principais de cada grupo: 

1) Turma de transporte de botes: 
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a) Transporte dos botes e lançamento no curso de água; 

b) Transporte dos motores de popa; 

c) Transporte e instalação dos painéis intermediários antes do giro da portada. 

2) Turma de transporte de painéis: 

a) Transporte dos painéis de tabuleiro; 

b) Transporte e instalação dos articuladores e painéis de rampa; 

c) Transporte e instalação dos painéis intermediários depois do giro da portada. 

3) Turma de montagem: 

a) Colocação dos pinos de conexão dos painéis de tabuleiro; 

b) Instalação dos painéis intermediários durante a construção do tabuleiro da 

portada; 

c) Instalação dos motores de popa e seus suportes. 

Considerando todos os dados expostos anteriormente – quantidade e tipo da 

equipagem, dimensões, pessoal empregado e tarefas executadas – podemos entender melhor 

as peculiaridades dessa operação, bem como os riscos relacionados (esmagamento, 

prensamento, problemas de coluna, dentre outros). Outro ponto importante é que o 

planejamento do efetivo previsto para esse de operação é de 40 (quarenta) militares, sendo 

que nem sempre esse número é respeitado, uma vez que devido à disponibilidade da Força 

existem pelotões com efetivo diferente do ideal. Todos esses fatores suscitam um 

planejamento bem organizado de modo que não haja excesso nem falta de pessoal e material, 

e a finalidade da missão não comprometa a segurança dos militares. 

Uma leitura atenta dos parágrafos anteriores pode dar ao leitor a ideia errônea de que 

uma operação de transposição de curso de água é empregada somente em casos de guerra ou 

em exercícios de adestramento. Isso não é uma verdade, uma vez que esses mesmos 

conhecimentos são aplicáveis também em ações de defesa civil – guardadas as devidas 

proporções e com adaptações compatíveis – o que aumenta a responsabilidade e o preparo que 

todos devem possuir ao desempenhar esse tipo de missão. Além disso, a constante 

preocupação com a segurança de todos os participantes em momento algum pode ser colocado 

de lado, sob o risco de toda missão falhar simplesmente pela inobservância de alguns 

princípios básicos da prevenção de acidentes. 
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4 PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

 

 Durante a execução de uma determinada missão estamos sujeitos a insucessos e, até 

mesmo, vicissitudes decorrentes de diversos fatores. Dentro desse contexto, existe a 

prevenção de acidentes. Mas, o que é prevenção? Segundo o dicionário Aurélio, ela pode ser 

definida como o ―ato ou efeito de prevenir, disposição ou preparo antecipado e preventivo‖. 

(Aurélio 1988, p 528). Sendo assim, a prevenção de acidentes está ligada à predição de 

possíveis acidentes no local da atividade ou da instrução. 

 Tendo esse conhecimento, resta-nos entender o que vem a ser um acidente numa 

instrução militar, o qual é o foco de nosso estudo. De acordo com o que prevê o caderno de 

instrução de prevenção de acidentes de instrução — CI 32/1, um acidente na instrução é 

definido da seguinte forma: 

 

Acontecimento fortuito na execução da IM, decorrente de causas imponderáveis, ou 

da negligência, imprudência ou imperícia de seus agentes, do qual resulta prejuízo 

material, dano pessoal ou, pelo menos, a ameaça constatável de que tais 

consequências poderiam ter ocorrido. (CI 32/1 – p. 13).  

 

 Outro ponto muito interessante a ser levantado dentro desse assunto são as causas ou 

fatores que colaboram para o surgimento dos sinistros. O CI 32/1 nos instrui que a condição, 

ou seja, fatos, atos ou a combinação desses dois, em conjunto com alguma outra condição em 

sequência ou em consequência, leva a ocorrência de um acidente, contribuindo para o 

agravamento dos resultados (CI 32/1 – p. 13). O entendimento desse aspecto fica facilitado 

quando se observa a ilustração abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Exemplo de elementos contribuintes para o acidente 

Fonte: Brasil, CI 32/1 – p. 13. 
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 Nela levaram-se em conta os principais erros que podem ocorrer numa instrução de 

pista de cordas. É possível perceber que são vários os fatores que levam a um acidente, no 

caso acima foram citados: dificuldades na manutenção da corda do ―rapel‖, dificuldade no 

planejamento da instrução, sistema de segurança inadequado, dentre outros. A figura da mão 

segurando uma das peças do dominó simboliza que aquela determinada ação – no caso, 

eficiente supervisão da pista de cordas – foi realizada a tempo e evitou o acidente, mesmo que 

as anteriores tivessem falhado. 

  É importante lembrar que os comandantes de fração (tenentes, capitães e outros) não 

são os únicos responsáveis pela segurança. Conforme prevê o caderno de instrução CI 32-1, 

―Todo pessoal envolvido direta ou indiretamente com a Instrução Militar (IM) deverá estar 

conscientizado do grau de risco que envolve essa atividade e da necessidade de que todos se 

mobilizem em prol da eficiência, disciplina e rigor funcional.‖ (CI 32/1 – p. 10). Assim 

constatamos a importância de nosso estudo, uma vez que ele se estende a todos os níveis 

hierárquicos, do mais antigo ao mais moderno.  

 Sendo assim, o alto comando do Exército resolveu criar o caderno de instrução de 

prevenção de acidentes de instrução, de conhecimento obrigatório, com o objetivo é orientar 

os militares a cerca das medidas preventivas a serem empregadas por todos os escalões no 

decorrer de uma IM normal (CI 32/1 – p. 10). Nele são relacionadas diversas medidas de 

segurança para as mais variadas instruções militares, bem como a competência de cada órgão 

ao fiscalizar o bom cumprimento dessas ações. Seguindo nossa linha de pensamento, 

manteremos nosso enfoque apenas nas instruções voltadas para a Arma de Engenharia. 

 Como foi dito no parágrafo anterior, o caderno cita medidas de segurança. Mas o que 

vem a ser esse conceito? Quais os equipamentos utilizados e as normas nas quais eles se 

enquadram? Como ele se aplica numa instrução de engenharia? Essas são algumas perguntas 

muito comuns e que buscaremos responder nos itens subsequentes.  

   

4.1 Segurança no Trabalho 

 

 O entendimento do termo medida de segurança é mais bem compreendido quando se 

analisa o que vem a ser segurança do trabalho. Segundo  Zocchio ( 1980, p.17), segurança do 

trabalho são todas as medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas 

utilizadas para prevenir acidentes, isso inclui a criação de condições favoráveis à consecução 

de qualquer trabalho e a capacitação do pessoal envolvido. 
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 No Brasil, conforme descrito no sítio eletrônico AREASEG, a segurança do trabalho é 

definida por normas e leis. O artigo segue informando que a Legislação de Segurança do 

Trabalho compõe-se de Normas Regulamentadoras, leis complementares, como portarias e 

decretos e também as convenções Internacionais da Organização Internacional do Trabalho. 

 Como forma de exemplificar o que é previsto num quadro de segurança do trabalho de 

uma empresa civil, extraímos um fragmento do artigo postado pelo sítio eletrônico 

DESIGNSAUDE: 

 

Uma empresa civil possui seu quadro de segurança do trabalho composto de uma 

equipe multidisciplinar, integrada por técnicos de segurança do trabalho, engenheiro 

de segurança do trabalho, médico do trabalho e enfermeiro do trabalho. Estes 

profissionais formam o que chamamos de SESMT – Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Também os empregados da 

empresa constituem a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que tem 

como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo 

a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a 

promoção da saúde do trabalhador. (DESIGN SAÚDE – Medicina e Segurança do 

Trabalho, documento eletrônico.) 

 

 Um dos vários aspectos da Segurança do Trabalho é o uso de equipamentos de 

proteção, os quais, de modo geral, colaborarão para a redução de acidentes no decorrer do 

trabalho ou da instrução. Eles se dividem em dois tipos: Equipamentos de Proteção Coletivos 

(EPC) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

  

4.2 EPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Exemplos de EPC's 

Fonte: disponível em: <http://static.inbep.com.br/blog/uploads/2015/04/08194556/EPC.png>. 

Acesso em 22 mar 2016.  

http://static.inbep.com.br/blog/uploads/2015/04/08194556/EPC.png
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 Os Equipamentos de Proteção Coletivos (EPC’s) representados na figura 4, como o 

próprio nome já sugere, são aqueles cujo objetivo principal é a proteção de todos os 

envolvidos numa determinada tarefa. São alguns itens de custo relativamente barato e que 

podem salvar vidas tanto dos que estão participando da instrução, como dos que a assistem. 

No meio civil existem diversos tipos de EPC's, tais como: plataformas de proteção, protetor 

de periferia, telas de proteção dentre outros, porém destacamos aquele que tem emprego 

direto numa instrução militar de engenharia: a sinalização. 

 A sinalização tem por finalidade canalizar, alertar, interditar ou balizar a área de 

instrução, tanto interna quanto externamente. Em geral, possuem fácil visualização e baixo 

custo, porém algumas perdem sua coloração facilmente devido à exposição ao ambiente 

devendo ser renovadas regularmente. As mais comuns são: placas de aviso, fita sinalizadora 

(fita zebrada) e cone de sinalização. 

 Numa instrução de pontagem, esses meios de proteção são utilizados basicamente para 

balizar locais de travessia, locais de reunião de materiais e na circulação de materiais pesados, 

como forma de alertar o pessoal envolvido dos riscos naquela determinada região (figura 5). 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5 – Exemplos de materiais de sinalização 

Fonte: disponível em: 

<https://sites.google.com/site/sestrcombr/equipamento%20de%20prote%C3%A7%C3%A3o

%20coletiva.png>. Acesso em 22 mar 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/sestrcombr/equipamento%20de%20prote%C3%A7%C3%A3o%20coletiva.png
https://sites.google.com/site/sestrcombr/equipamento%20de%20prote%C3%A7%C3%A3o%20coletiva.png
https://sites.google.com/site/sestrcombr/equipamento%20de%20prote%C3%A7%C3%A3o%20coletiva.png
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4.3 EPI 

Figura 6 – Exemplos de EPI's 

Fonte: Estágio de construção realizado no 2°BFV em 5 de maio de 2016. 

 

 Visando garantir a segurança de cada um dos envolvidos na tarefa e reduzir a 

letalidade dos acidentes de trabalho criaram-se os equipamentos de proteção individual 

(EPI's), figura 6.  A norma reguladora (NR) 6 é a que regula o uso desses equipamentos, e 

assim os define: 

 

Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se 

Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 

ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

 

  Um ponto interessante e de pouco conhecimento no meio militar é que a NR 6 obriga 

aos empregadores, inclui-se aí o Exército Brasileiro, a fornecer aos empregados, 

gratuitamente, o EPI adequado e em condições de uso sob três circunstâncias:  

 ―Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os 

riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;  

 Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,  

 Para atender a situações de emergência.‖ (NR 6.2 p.1) 
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O que foi exposto acima se aplica ao Exército no que tange ao emprego de servidores 

civis, uma vez que os militares não estão subordinados às CLT. Entretanto, convém – mesmo 

não havendo legislação militar reguladora específica – que a Força conceda tais materiais, 

pois são importantes na redução de acidentes e, na consequente, melhoria da imagem ante a 

sociedade. 

 No caso de uma IM de Engenharia, o enquadramento seria feito no primeiro item, uma 

vez que mesmo depois de tomadas todas as medidas preventivas cabíveis, a natureza do 

material (pesado, no caso dos materiais de pontagem, ou cortante, no caso de arames farpados 

e concertinas, por exemplo) ainda requer o uso dos EPI's pertinentes. 

 A NR 6 prevê em seu anexo 1 uma lista de materiais que protegem cada parte do corpo 

do trabalhador, porém serão analisados, brevemente, aqueles que estejam diretamente ligados 

ao nosso tema. É importante salientar que somente podem ser utilizados aqueles 

equipamentos de proteção possuidores do Certificado de Aprovação (CA), emitidos por 

autoridade pública competente (NR 6.2 p.1). 

 1) Capacete: A NR 6 abrange pelo menos três tipos de capacetes, de acordo com o tipo 

de avaria que ele protege. Lá, temos os aqueles que protegem contra choques no crânio, 

choques elétricos e agentes térmicos. Pela maior aplicabilidade ao nosso tema, analisaremos o 

capacete de proteção contra choques no crânio somente. 

  O capacete de proteção contra choques no crânio (figura 7), de peso médio 350 

gramas, possui seu casco feito de polietileno de alta densidade, o que lhe confere uma 

resistência aproximada de até 4450N, tira jugular de poliéster e tira de absorção de suor de 

PVC, garantindo o conforto e a segurança necessários ao trabalhador, conforme descrito nas 

especificações do produto do manual técnico 3M. 
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Figura 7 – Exemplo de capacete de proteção contra choques no crânio 

Fonte: disponível em: 

<http://saudeesegurancanotrabalho.com/sites/default/files/public/imagem/capacete-para-

protecao-contra-impactos-de-objetos-sobre-o-cranio.jpg>. Acesso em 13 abr 2016. 

 

É sabido que, infelizmente, a maioria das unidades de Engenharia de combate não 

dispõe desse material para todos os militares, por isso faz-se uso dos capacetes balísticos nas 

instruções (figura 8). Esse tipo de equipamento possui peso médio de 1,5 Kg e proteção 

balística nível III-A, sendo seu casco feito de fibras de aramida ou polietileno. Esse nível 

balístico permite a proteção contra munições até do tipo .44 Magnum e 9mm. Sua carneira, 

que inclui o conjunto de correias laterais, queixeira, nuqueira e ajustadores, é feita de 

poliamida, conforme previsto na especificação técnica Nr 94/2015 da Diretoria de 

Abastecimento do Exército. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Exemplo de capacete balístico 

Fonte: disponível em: 

<:http://www.matshaw.com.br/wpcontent/uploads/2014/07/GRD_56_GRD_35_CAPACETE-

BALISTICO-1-240x240.jpg>. Acesso em 15 abr 2016 

 

http://saudeesegurancanotrabalho.com/sites/default/files/public/imagem/capacete-para-protecao-contra-impactos-de-objetos-sobre-o-cranio.jpg
http://saudeesegurancanotrabalho.com/sites/default/files/public/imagem/capacete-para-protecao-contra-impactos-de-objetos-sobre-o-cranio.jpg
http://www.matshaw.com.br/wpcontent/uploads/2014/07/GRD_56_GRD_35_CAPACETE-BALISTICO-1-240x240.jpg
http://www.matshaw.com.br/wpcontent/uploads/2014/07/GRD_56_GRD_35_CAPACETE-BALISTICO-1-240x240.jpg
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Apesar de mais pesados que os capacetes contra choques no crânio (1,5Kg contra 

350g) e menos confortáveis, os capacetes balísticos possuem a vantagem de já adestrar o 

militar para o seu uso, uma vez que as instruções são voltadas para uma situação real, onde é 

realmente necessário que haja proteção contra os fogos inimigos. Por isso, apesar de não ser 

exatamente o recomendado pela NR 6, sua utilização é perfeitamente cabível pois não 

compromete principalmente a segurança dos militares. 

 

2) Luvas: Destinam se a proteção das mãos e possuem variadas finalidades de acordo 

com a NR 6. A que mais nos interessa é a luva de raspa (figura 9) cuja confecção se dá em 

―raspa de couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, sendo 

totalmente forrada com tecido de poliéster GO 150‖, conforme descrições técnicas de 

ZANEL. Ela oferece proteção contra cortantes e perfurantes, sendo de extrema importância 

no manejo de arames farpados e concertinas, proteção em caso de prensamento dos dedos e 

no manejo de material pesado, como o transporte de um painel de portada. A principal 

desvantagem é que, por ser feita de material mais rústico, ela dificulta serviços mais 

meticulosos, podendo ser, nesses casos, substituída pela luva de algodão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Exemplo de luva de raspa 

Fonte: disponível em: <http://www.lojathr.com.br/62-101-thickbox/luva-de-raspa-reforcada-

punho-7cm.jpg>. Acesso em 16 abr 2016 

 

 A principal desvantagem das luvas de raspa é a dificuldade em se realizar tarefas mais 

meticulosas, como colocar um pino ou encaixe, devido a própria rusticidade do material 

componente da luva. Para tanto, seria conveniente que, além desse EPI, houvesse ainda a 

aquisição de luvas de algodão (figura 10). Segundo SUPEREPI, esse equipamento é feito de 

http://www.lojathr.com.br/62-101-thickbox/luva-de-raspa-reforcada-punho-7cm.jpg
http://www.lojathr.com.br/62-101-thickbox/luva-de-raspa-reforcada-punho-7cm.jpg
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algodão com pigmentos em PVC, conferindo ao operador boa destreza e sensibilidade. O 

ideal é a presença de luvas de raspa para o transporte dos materiais e luvas de algodão para os 

militares que comporem as equipes de ancoragem e colocação de pinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Exemplo de luva de algodão 

Fonte: disponível em: <http://3.bp.blogspot.com/-

9RP7dc20anQ/T0agnNfuTGI/AAAAAAAAAf0/jl8vcVDuOYw/s1600/luva+la+pigmentada>

. Acesso em 29 abr 2016 

 

3) Óculos de proteção: Eles são bastante empregados nas sessões de tiro como forma 

de prevenir que os cartuchos ejetados atinjam os olhos, na categoria de proteção contra 

partículas volantes (figura 11). Embora não sejam de uso obrigatório, é interessante seu 

emprego, tendo em vista que a poeira e outros ciscos podem penetrar nos olhos do militar e 

causar irritações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Exemplo de óculos de proteção 

Fonte: disponível em: < http://www.aplequipamentos.com.br/wp-

content/uploads/2011/08/oculos-phoenix.jpg> Acesso em 29 abr 2016 

http://3.bp.blogspot.com/-9RP7dc20anQ/T0agnNfuTGI/AAAAAAAAAf0/jl8vcVDuOYw/s1600/luva+la+pigmentada
http://3.bp.blogspot.com/-9RP7dc20anQ/T0agnNfuTGI/AAAAAAAAAf0/jl8vcVDuOYw/s1600/luva+la+pigmentada
http://www.aplequipamentos.com.br/wp-content/uploads/2011/08/oculos-phoenix.jpg
http://www.aplequipamentos.com.br/wp-content/uploads/2011/08/oculos-phoenix.jpg
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 Para ser ainda mais completo, seria interessante o uso de óculos de proteção contra 

raios ultravioleta (figura 12), o qual além de satisfazer a parte mecânica, também resguardar a 

visão do militar da exposição contínua e nociva à luminosidade solar – levando-se em 

consideração o fato das instruções se desenvolverem, em sua maioria, de dia. Em todo caso, 

uma observação bastante pertinente é sempre que o militar for iniciar uma atividade utilizando 

esse EPI ancorar as hastes de seus óculos no seu próprio pescoço ou no equipamento de modo 

que não haja extravios no caso de queda na água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12 – Exemplo de óculos de proteção contra raio ultravioleta 

Fonte: disponível em: <http://www.lojadomecanico.com.br/imagens/36/313/72032/Oculos-

de-Seguranca-SPY-com-Lente-Cinza-steel-pro-spy-cinza1.JPG>. Acesso em 29 abr 2016 

 

 5) Calçado de Proteção: O calçado de proteção comumente empregado nas instruções 

é o coturno. Segundo as descrições contidas na especificação Nr 41/2013 da Diretoria de 

Abastecimento do Exército, o coturno de combate é feito de couro preto e tecido de 

poliamida, sendo sua biqueira desprovida de proteção maior para o caso de queda de material 

pesado sobre os dedos dos pés. Isso torna seu uso preocupante porque, em caso de descuido, o 

painel de intermediário que pesa 49 Kg e é transportado pela turma de transporte de painéis, 

por exemplo, poderá cair nos pés do militar e causar uma lesão ou num quadro mais grave, 

um esmagamento. 

Por isso, nesse caso seria conveniente à utilização de coturno com biqueira de aço. 

Muito utilizados em indústrias de material pesado, esses calçados oferecem uma segurança 

maior para o caso de choques na região, devido ao reforço de cromo em sua biqueira 

(EPIBRASIL, 2016).  Cabe ressaltar que esse tipo de coturno não eliminará todos os riscos do 

transporte, por existirem materiais mais pesados que um painel intermediário, como o 

articulador ou um suporte flutuante, além da própria altura em que se estará transportando o 

material, por exemplo: o impacto quando se transporta a equipagem sobre os ombros, é bem 

http://www.lojadomecanico.com.br/imagens/36/313/72032/Oculos-de-Seguranca-SPY-com-Lente-Cinza-steel-pro-spy-cinza1.JPG
http://www.lojadomecanico.com.br/imagens/36/313/72032/Oculos-de-Seguranca-SPY-com-Lente-Cinza-steel-pro-spy-cinza1.JPG
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superior do que aquele quando se transporta com as mãos, na altura da cintura. Algo 

importante também é o fato de ele não ser tão leve quanto o coturno comum quando imerso 

em água, por causa do reforço de metal. 

O coturno com biqueira de aço é um EPI de uso civil, mas que se devidamente 

adaptado, pode, sem dúvidas, substituir o coturno normal principalmente nessas instruções 

com material pesado. Na tabela abaixo, podemos verificar a diferença entre ambos.  

 

Quadro 1 – Comparação entre calçados de proteção 

 

 

 

Coturno normal Coturno com Biqueira de aço 

Fonte: disponível em: 

<http://www.shopzero.com.br/site/media/catalog/product/cache/1/image/1200x1200/9df78eab

33525d08d6e5fb8d27136e95/c/l/cl_4.jpg> e <http://abcseg.com.br/wp-

content/uploads/2014/07/BCF-V.jpg>. Acesso em 05 maio 2016. 

 

4.4 Medidas de Segurança 

 

 Não basta conhecer os conceitos de segurança do trabalho e as aplicabilidades dos 

equipamentos de segurança se não houver também algumas ações preventivas contra os 

insucessos. O caderno de instrução CI 32/1 aborda em sua parte final uma sequência de 

medidas a serem tomadas nas mais diversas instruções nos corpos de tropa. Por envolver 

material pesado e pela presença de cursos de água, uma instrução de pontagem assume um 

risco consideravelmente elevado. Logo, algumas medidas devem ser tomadas: 

 1) ―O Coletes salva-vidas (em bom estado e dentro do prazo de validade) devem ser 

obrigatoriamente empregados pelo pessoal em pontões, portadas, pontes, botes e lanchas. 

Diante dos resultados encontrados, podemos fazer algumas inferências.‖ (figura 13) (CI 32/1 

http://www.shopzero.com.br/site/media/catalog/product/cache/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/l/cl_4.jpg
http://www.shopzero.com.br/site/media/catalog/product/cache/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/l/cl_4.jpg
http://www.shopzero.com.br/site/media/catalog/product/cache/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/l/cl_4.jpg
http://abcseg.com.br/wp-content/uploads/2014/07/BCF-V.jpg
http://abcseg.com.br/wp-content/uploads/2014/07/BCF-V.jpg


35 

 

 

– p. 39) – Esse é um item imprescindível, tendo em vista que manterá a cabeça do militar fora 

da água até que chegue o socorro, permitindo que possa respirar normalmente. Infelizmente 

pode ocorrer por motivos diversos a ausência de coletes em condições de uso. Quando isso 

ocorrer, a instrução deve ser interrompida até que se providencie o material faltante, com 

vistas a não comprometer a integridade física dos militares. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Exemplo de colete salva-vidas 

Fonte: disponível em: < http://mlb-s1-p.mlstatic.com/colete-salva-vidas-camuflado-95kg-

369301-MLB20308074762_052015-O.jpg>. Acesso em 07 maio 2016 

 

 2) ―As atividades na água, onde houver a possibilidade de afogamento do pessoal 

participante, exigem o emprego de coletes salva-vidas. A inexistência deste equipamento 

obriga os responsáveis a adotar medidas preventivas envolvendo botes, boias e pessoal de 

salvamento, em condições de prestar o socorro necessário. Os instruendos não nadadores 

deverão ser identificados e os cuidados com a sua segurança deverão ser redobrados‖ (CI 32/1 

– p. 40). Na figura abaixo (figura 14) identificamos que os militares estão fazendo exatamente 

o que está exposto na medida de segurança, mas destacamos ainda que é preciso que todo 

material (armamento, tanque de combustível, material coletivo) esteja devidamente ancorado 

com cordéis resistentes, de modo que caso a embarcação vire, nada se perca no fundo do rio. 

http://mlb-s1-p.mlstatic.com/colete-salva-vidas-camuflado-95kg-369301-MLB20308074762_052015-O.jpg
http://mlb-s1-p.mlstatic.com/colete-salva-vidas-camuflado-95kg-369301-MLB20308074762_052015-O.jpg
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Figura 14 – Exemplo de militares navegando com botes pneumáticos 

Fonte: disponível em: 

 < http://55ca7cd0-f8ac-0132-1185-705681baa5c1.s3-website-sa-east-

1.amazonaws.com/defesanet/site/upload/news_image/2015/09/27420_resize_620_380_tru

e_false_null.jpg>. Acesso em 14 maio 2016 

 

3) ―As portadas não devem ser sobrecarregadas. Quando operam em água rasa ou de 

correnteza veloz, a capacidade regulamentar das portadas deve ser reduzida, obedecendo aos 

dados técnicos constantes dos manuais específicos.‖ (CI 32/1 – p. 40). Na foto abaixo (figura 

17), observa-se uma quantidade de peso relativamente grande sobre a portada, porém esse tipo 

comporta tal carga. O comandante da operação, durante seu planejamento, precisa prever 

rigorosamente, junto ao escalão superior, quais elementos passarão pela portada, para que não 

ocorram sobrecargas que comprometam a segurança dos integrantes e a execução da missão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Exemplo do transporte realizado por uma portada 

Fonte: disponível em: <http://manobra2013.aman.ensino.eb.br/manobra/foto_005.jpg>. 

Acesso em 14 maio 2016 

 

http://55ca7cd0-f8ac-0132-1185-705681baa5c1.s3-website-sa-east-1.amazonaws.com/defesanet/site/upload/news_image/2015/09/27420_resize_620_380_true_false_null.jpg
http://55ca7cd0-f8ac-0132-1185-705681baa5c1.s3-website-sa-east-1.amazonaws.com/defesanet/site/upload/news_image/2015/09/27420_resize_620_380_true_false_null.jpg
http://55ca7cd0-f8ac-0132-1185-705681baa5c1.s3-website-sa-east-1.amazonaws.com/defesanet/site/upload/news_image/2015/09/27420_resize_620_380_true_false_null.jpg
http://manobra2013.aman.ensino.eb.br/manobra/foto_005.jpg
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4) ―As portadas devem ser ligadas aos empurradores e às embarcações de  manobras 

com amarras de boa qualidade e de diâmetro igual ou superior a 3/4‖.(CI 32/1 – p. 40). É 

possível verificar na foto seguinte (figura 18) que essa medida de segurança foi corretamente 

atendida, visto que os empurradores garantirão que a portada não fique à mercê da correnteza, 

facilitando também o controle por parte do comandante daquela operação. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Exemplo da manobra de uma portada 

Fonte: disponível em: <https://i.ytimg.com/vi/Ja9Ak1QuJaA/maxresdefault.jpg>. Acesso em 

14 maio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/Ja9Ak1QuJaA/maxresdefault.jpg
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 5 USO DOS EPI'S NOS CORPOS DE TROPA 

  

 Como forma de mostrar a aplicabilidade dos assuntos até então visto e avaliar como 

são empregados os equipamentos de proteção nos corpos de tropa, julgamos conveniente 

realizar uma pesquisa de campo junto aos soldados do 1° pelotão da 2° Companhia de 

Engenharia de Combate pertencente ao 1° Batalhão de Engenharia de Combate Escola, 

situado no bairro de Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, no período de 18 a 25 de 

abril do corrente ano. 

 Os resultados obtidos da pesquisa feita com o efetivo de 32 (trinta e dois) soldados do 

pelotão na faixa etária de 18 anos não traduz fielmente aquilo que é feito em todas as unidades 

de engenharia do Exército Brasileiro, uma vez que elas somam muito mais homens, porém, 

por se tratar de uma fração constituída de uma unidade tradicional de nossa Força, esses dados 

servem como amostra, e nos ajudam a entender mais facilmente o propósito desse trabalho. 

 A pesquisa consistiu em um questionário simples composto de 10 perguntas, conforme 

expresso no anexo A. Elas abordaram diversos aspectos já citados em capítulos anteriores 

desse trabalho, para que o leitor possa observar o que foi estudado e o que foi respondido 

pelos soldados. As respostas desse questionário foram dispostas nos gráficos que seguem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Questões de 1 a 5 

Fonte: O autor 
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Gráfico 2 – Questões de 6 a 10 

Fonte: O autor 

 

 De maneira geral, podemos constatar que esse pelotão foi de sobremaneira uniforme 

na maioria das soluções apresentadas, o que nos indica que as respostas realmente traduzem 

aquilo que de fato acontece no decorrer das instruções do Batalhão. Contudo, duas perguntas 

suscitaram certo nível de indecisão por parte dos soldados e uma terceira explorou um assunto 

bem interessante. Foram elas a questão 2,  a questão 8 e a questão 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Análise da questão 2 

Fonte: O autor 
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 A questão 2 versa sobre o uso de coletes salva-vidas nas instruções que envolvem 

água. Como vimos anteriormente, a utilização desse tipo de equipamento de proteção 

individual é indispensável em instruções desenvolvidas em ambientes aquáticos, ainda assim, 

34 % (11) dos soldados afirmaram  não usarem e outros 16% (5) disseram utilizar somente às 

vezes, ou seja, em determinadas situações. Isso é um ponto preocupante para o comandante de 

pelotão e demais graduados envolvidos com a segurança na instrução, tendo em vista que, 

além de se configurar uma desobediência ao que está previsto no CI 32/1, é um atentado à 

integridade física dos instruendos. 

Gráfico 4 – Análise da questão 8 

Fonte: O autor 

 

 Outra questão que gerou um resultado interessante foi a de número 8, a qual indaga se 

o Exército Brasileiro oferece aos seus integrantes todo o equipamento de proteção individual a 

ser utilizado durante as instruções. Muito embora 63%(16) dos soldados entrevistados tenham 

confirmado o fato de a OM fornecer o EPI necessário, outros 34%(11) disseram não receber e 

3%(5) recebem só às vezes. Esse é outro ponto que o comandante deve estar bastante atento, 

pois, conforme visto anteriormente, convém que a União forneça aos soldados os 

equipamentos de proteção adequados, e cabe ao comandante de pelotão e aos sargentos 

adjuntos fiscalizar a correta utilização dos mesmos, objetivando a preservação física do 

militar e a qualidade da instrução.  

 Vale a pena ainda sinalizar a questão de número 5, que aborda o uniforme do 

pontoneiro. Durante nossa pesquisa, foi observado que a maioria dos soldados, cerca de 
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63%(20) acreditam que esse uniforme, comumente utilizados nas OM de Engenharia, confere 

a proteção adequada ao militar. Não obstante seu uso frequente, o comandante de pelotão não 

deve deixar de avaliar se realmente esse uniforme é adequado à atividade proposta.  

 

Quadro 2 – Comparação entre uniformes  

  

Uniforme do pontoneiro 9°C1 

Fonte: O autor 

 

 O quadro comparativo 1 nos permite constatar que o fato de o uniforme do pontoneiro 

ser mais confortável que o uniforme camuflado normal, principalmente nas regiões mais 

quentes do país, como o Nordeste e o Sudeste, não significa necessariamente uma eficaz 

proteção à pele, pois várias partes do corpo ficam expostas. Sendo assim, priorizando a saúde 

dos militares e como medida de prevenção, convém que se empregue o fardamento camuflado 

9°C1 sempre que possível, mesmo em detrimento ao conforto. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve por objetivo principal verificar como 

os procedimentos de segurança, se bem observados, contribuem para evitar ou atenuar 

possíveis danos relacionados à condução de instruções de pontagem nos Corpos de Tropa. 

Para tanto, tomamos por base algumas fontes de consulta de cunho civil e militar a fim de 

fundamentar nossa pesquisa, uma vez que são escassas as obras somente de Engenharia que 

tratam do assunto. 

 Como forma de atingir o objetivo principal, elencamos alguns objetivos secundários. 

Inicialmente, buscamos trazer ao leitor uma visão geral do que vem a ser a Arma de 

Engenharia do Exército Brasileiro. Procuramos estabelecer a relação entre os meios de 

pontagem numa operação de transposição de curso de água, com um dos aspectos da missão 

da Engenharia, a fim de comprovar a importância que essa instrução tem para o soldado da 

nobre Arma azul-turquesa. 

 Por conseguinte, introduzimos o conceito de prevenção de acidentes, explorando 

literaturas civis e militares com o fim de atingir mais dois objetivos intermediários, que foram 

identificar os equipamentos de proteção individual e coletiva previstos no meio civil que são 

ou poderiam fazer parte da dotação das OM's de Engenharia, e ainda, analisar o que diz o 

caderno de instrução de prevenção de acidentes da Força e as normas reguladoras previstas 

nas CLT. Daquela análise, podemos depreender que o Exército fornece o material mínimo de 

proteção, obedecendo ao que está exposto na NR 6, porém a aquisição de aparatos mais 

específicos para  as instruções, como coturno com biqueira de aço e os óculos de proteção 

contra raios ultravioleta, dentre outros, contribuiriam, sem dúvida, para a melhoria da  

salvaguarda dos instruendos. 

 Para que não ficasse apenas nas nossas afirmativas, estendemos nosso campo de 

pesquisa a alguns integrantes do 1° Batalhão de Engenharia de Combate Escola, por meio de 

um questionário, no qual foi possível confirmar informações que já era do conhecimento geral 

e explorar ainda outros pontos não abrangidos nos capítulos anteriores do trabalho. 

Percebemos que não basta haver todos os materiais disponíveis se não houver ação de 

comando por parte do comandante da fração e de seus adjuntos em fiscalizar o correto uso 

desses dispositivos por partes dos instruendos. Muito embora, naturalmente, cada militar seja 

responsável por sua própria segurança, é dever dos instrutores e monitores zelar pela 
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eficiência da instrução e pela integridade física de todos os envolvidos, mesmo que isso 

sacrifique de certa forma o conforto do grupo. 

 Em face de que foi exposto nos capítulos anteriores e nos questionários, pudemos 

entender a relação entre os equipamentos de proteção utilizados no Exército e seu 

correspondente no meio civil, e a partir de então, fazer algumas considerações importantes. 

Não obstante os capacetes balísticos não serem adequados, segundo a NR 06, para a atividade 

de pontagem, eles cumprem outra missão tão importante quanto, qual seja o adestramento do 

militar, sendo seu uso adequado para a atividade em questão.  

Além disso, temos que as luvas de proteção constituem uma importante ferramenta e 

que devem ser adquiridas, porém em quantidade tal que haja luvas de raspa e de algodão 

compatíveis para o tipo de trabalho realizado por cada turma. Com relação aos óculos de 

proteção, a aquisição mais adequada à instrução é aquele de proteção contra raios 

ultravioletas, pois guarnece os olhos tanto da poeira e demais partículas, quanto da exposição 

excessiva ao sol.  

No tocante aos calçados, tendo em vista o peso consideravelmente grande a ser 

transportado, o ideal seria o uso de coturnos com biqueira de aço. Como são de uso civil 

possuem coloração diferente e grande permeabilidade, devendo haver algumas alterações 

importantes para o caso de uma futura adaptação ao uso militar. Ainda sim, por questões de 

segurança, sua utilização é conveniente. 

 Concluímos então que a Engenharia do Exército Brasileiro possui a nobre missão de 

apoiar as outras Armas na mobilidade, na contramobilidade e na proteção, além de auxiliar as 

ações subsidiárias das Forças Armadas, como na defesa civil, por exemplo. Desta forma, é 

possível perceber a complexidade e a periculosidade do treinamento a que estão submetidos 

os militares dessa Arma. Sendo assim, é preciso haver um esforço constante para que as 

condições de segurança daqueles que estarão na ponta da linha, quer seja executando a missão 

propriamente dita, quer seja adestrando-se para ela, sejam as melhores possíveis, por meio da 

melhoria daqueles materiais já existentes, da aquisição de novos e da frequente supervisão por 

parte dos responsáveis.  

 Como consideração final, acreditamos que o tema ―segurança na instrução‖, no âmbito 

da Engenharia, carece de fontes próprias para normatizar a condução de suas atividades. 

Tendo em vista que suscitam um planejamento detalhado e envolvem elevado grau de risco, 

como por exemplo, nas operações de pontagem, mergulho, exercícios com explosivos dentre 

outras, a existência de um manual interno que trate sobre as especificidades de cada uma 
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dessas atividades, facilitará o planejamento das medidas de segurança adotadas por parte do 

comandante de pelotão e, consequentemente, a qualidade das instruções. Desta forma, esse 

trabalho servirá de fonte de consulta para que futuros pesquisadores possam aprofundar o 

conhecimento e elevar a credibilidade da Arma Azul Turquesa e do Exército Brasileiro no 

cenário nacional. 
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ANEXO A – Questionário 

  

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

ACADEMIA REAL MILITAR (1810) 

QUESTIONÁRIO 

Prezado soldado! Sou cadete do 4° ano do Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras e estou realizando o trabalho de conclusão 

de curso (TCC) acerca do tema Segurança nas Instruções de Engenharia. O presente questionário visa identificar como são conduzidas as instruções com base 

nas medidas de segurança constantes no Caderno de Instrução “Prevenção de Acidentes de Instrução” – CI 32-1 e em normas reguladoras do meio civil. O 

correto preenchimento desse questionário colaborará para o aperfeiçoamento das instruções no âmbito do Exército Brasileiro, bem como na redução de 

acidentes. Desde já agradeço a atenção e garanto o sigilo de dados pessoais. 

Idade:_____anos 

1) Você faz uso de equipamentos de proteção individual durante as instruções (óculos de proteção, luvas...)? 

( ) Sim ( )Não ( ) Às vezes 

2) Nas instruções desenvolvidas em rios ou lagos você faz uso de colete salva-vidas? 

( ) Sim ( )Não ( ) Às vezes 

3) Você faz uso de capacete de proteção balístico? 

( ) Sim ( )Não ( ) Às vezes 

4) A farda de combate 4° A1 fornece proteção adequada à pele? 

( ) Sim ( )Não ( ) Às vezes 

5) O uniforme do “pontoneiro” fornece proteção adequada à pele? 

( ) Sim ( )Não ( ) Às vezes 

6) Você já sofreu algum tipo de acidente durante uma instrução? 

( ) Sim ( )Não ( ) Às vezes 

7) Você considera as medidas de segurança e os equipamentos de proteção adequados às instruções? 

( ) Sim ( )Não ( ) Às vezes 

8) O Exército Brasileiro fornece todo o equipamento de proteção individual (óculos de proteção, luvas, protetor auricular...) necessário durante as instruções? 

( ) Sim ( )Não ( ) Às vezes 

9) Você já teve de adquirir por conta própria algum equipamento de proteção individual (óculos de proteção, luvas, protetor auricular...)? 

( ) Sim ( )Não ( ) Às vezes 

10) Você é orientado acerca dos riscos de uma determinada instrução antes de executá-la? 

( ) Sim ( )Não ( ) Às vezes 

Sugestões:_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ao braço, firme! 


