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RESUMO 
Percebe - se atualmente que as Forças Armadas tem atuado cada vez mais em missões de Apoio a 
Órgãos governamentais, tendo que priorizar os equipamentos de proteção individual para os militares 
atuarem nas missões. Nota - se que as situações de trabalho à que o militar está exposto, como as 
missões urbanas, exigem padrões posturais que sobrecarregam as estruturas músculos-esqueléticas 
levando ao desenvolvimento de doenças. O estudo dessas características físicas do homem e suas 
variações tem interessado ao homem desde a antiguidade. Um dos problemas que ocorre nas Forças 
Armadas brasileiras é o uso de capacetes de proteção confeccionados com medidas de outros 
países, os quais acarretam grande desconforto. Somando-se ao fato de o capacete ter regulagens, 
não há a necessidade da produção de capacetes diferentes em relação ao gênero, porém, são 
sugeridas algumas alterações nas medidas de circunferência e formato do capacete. Inclui-se 
também a ergonomia do colete de proteção balística que os militares utilizam nas operações. O 
objeto é melhorar o grau de conforto, visando a diminuir ao máximo, o seu peso, deixá-lo menos 
quente e mais flexível. O instrumento utilizado na coleta de dados foi um questionário do tipo 
padronizado, cujas perguntas foram apresentadas a todos os sujeitos, exatamente com as mesmas 
palavras e mesma ordem, sendo auto-aplicável. Observou-se que uso diário do colete balístico por 
militares do exército pode ocasionar distúrbios osteomusculares, bem como desencadear dor, mesmo 
não sendo fator de limitação funcional grave para desempenho das atividades diárias. 
 
Palavras-chave: Equipamento, proteção individual, colete balístico, capacete, antropometria e 
ergonomia.  
 
ABSTRACT 
It is now perceived that the Armed Forces have been increasingly active in missions to support 
Government Organs, having to prioritize individual protection equipment for the military to perform 
missions. It is noted that the work situations to which the military is exposed, such as the urban 
missions, require postural standards that overload skeletal muscle structures leading to the 
development of diseases. The study of these physical characteristics of man and its variations has 
interested man since antiquity. One of the problems that occurs in the Brazilian Armed Forces is the 
use of protective helmets made with measures of other countries, which cause great discomfort. 
Adding to the fact that the helmet has adjustments, there is no need for the production of different 
helmets in relation to the gender, however, some changes in the circumference and helmet shape 
measurements are suggested. Also included is the ergonomics of the ballistic protection vest that the 
military uses in operations. The object is to improve the degree of comfort, aiming at lowering it to the 
maximum, its weight, make it less hot and more flexible. The instrument used in the data collection 
was a standardized questionnaire, whose questions were presented to all subjects, in exactly the 
same words and in the same order, being self-applicable. It was observed that daily use of the ballistic 
vest by army soldiers can cause musculoskeletal disorders, as well as trigger pain, even though it is 

not a factor of severe functional limitation to perform daily activities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Devido à evolução e à complexidade dos ambientes 

operacionais contemporâneos marcados pela evidência de novas demandas 

de equipamentos para o emprego da tropa, nos diversos ambientes da 3ª 

dimensão do campo de batalha, recaem sobre os comandantes de todos os 

níveis do TO/A Op os ganhos auferidos. Apenas as Operações Ofensivas e 

Defensivas não bastam para assegurar o êxito nas operações terrestres 

(BRASIL, 2013). 

Em tempos atuais a tropa é empregada cada vez mais em ambientes 

urbanos, em áreas edificadas no contexto das Ações de Apoio à Órgãos 

Governamentais, que compreendem o emprego do Poder Militar na defesa 

dos interesses nacionais, em locais restritos e determinada por meio de uma 

combinação de atitudes coercitivas limitadas para restaurar ou manter a 

ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade 

institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções, provocadas 

pela natureza ou não, e de ações construtivas, para apoiar esforços de 

estabilização, de reconstrução, de restauração e/ou de consolidação da paz. 

Cada vez mais as Forças Armadas estão sendo empregadas pelo 

Governo Federal nesse contexto de operações de AOG, realidade não 

conhecida no passado e para isso foram necessários o emprego de 

equipamentos específicos para tais missões, tão quanto adestramentos para 

a utilização e emprego desses equipamentos. 

1.1 PROBLEMA 

Os últimos empregos do EB retratam a tendência da urbanização dos 

combates. “A não linearidade e a multidimensionalidade, acrescidos de direito 

humanitário, presença da mídia e batalha de informações indicam a 

necessidade de velocidade de decisão, adaptabilidade, suporte eficiente de 

comando e controle, além de tropas bem equipadas” (BRASIL, 2009, p. 2). 
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O conhecimento e correto emprego dos equipamentos individuais pela 

tropa em ambientes urbanos oferece ao militar inúmeras vantagens, podendo-

se destacar a preservação da integridade física do usuário, integridade 

ergonômica e maior probabilidade de sucesso na missão. Portanto, o 

desconhecimento e uso inadequado de tais equipamentos, torna ineficaz o 

objetivo do seu propósito de uso. Nas operações de AOG, vestuários de 

combate, coletes balísticos, capacetes, camuflagem, algemas, lanternas 

táticas, bandoleiras três pontos, óculos de proteção, protetores auditivos 

quando utilizados blindados nas missões e kits de saúde, são exemplos de 

itens imprescindíveis na proteção e beneficiamento da missão. 

No sentido de orientar a pesquisa e identificar a lacuna de 

conhecimento por parte dos militares envolvidos em missões de AOG, 

referente aos equipamentos por eles utilizados, foi formulado o seguinte 

problema:  

Até que ponto o conhecimento dos equipamentos empregados pelos 

combatentes em operações de AOG, no escalão subunidade de infantaria, 

influenciam o emprego e a utilização de forma eficiente dos equipamentos de 

proteção em tais operações? 

1.2 OBJETIVOS 

Há o propósito por parte deste estudo de descrever e analisar o 

conhecimento por parte dos militares e o emprego adequados dos 

equipamentos de proteção e até que ponto os objetivos de estudo influenciam 

na eficiência as missões no contexto das operações de AOG. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

 a) Apontar e descrever os itens utilizados nas operações de 

AOG; 
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 b) Analisar através de pesquisa e questionário por parte dos 

militares que participaram de operações de AOG, a gama de equipamentos e 

seus conhecimentos referente aos materiais empregados neste tipo de 

ambiente urbano; 

 c) Descrever as condições de operacionalidade dos 

equipamentos utilizados pelas tropas neste tipo de ambiente. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 a. A utilização dos equipamentos (vestuários de combate, coletes 

balísticos, capacetes, camuflagem, algemas, lanternas táticas, bandoleiras 

três pontos, óculos de proteção, protetores auditivos quando utilizados 

blindados nas missões e kits de saúde) pelos militares numa infiltração em 

ambiente urbano, é importante para preservação de sua integridade física, 

ergonômica e confiança no cumprimento da missão; 

 b. O desconhecimento por parte dos militares dos equipamentos, além 

da sua má utilização, torna ineficaz o objetivo do seu propósito de uso; 

 c. Cada equipamento  que o militar utiliza obedece uma norma 

específica para sua utilização, sendo importante o conhecimento de normas e 

regulamentos e aplicação das mesmas, evitando, portanto, infrações e 

penalidades devido a sua má utilização. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma 

pesquisa a respeito de um tema atual e de suma importância para a evolução 

do poderio bélico das pequenas frações do EB até o escalão SU, do qual se 

espera um importante papel no cenário dos conflitos urbanos. 
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2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução 

para o problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica 

e fichamento das fontes, entrevistas com especialistas, questionários, 

argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, 

principalmente, os conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências 

numéricas obtidas por meio dos questionários foram fundamentais para a 

compreensão das necessidades dos militares. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, 

tendo em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca 

do tema, o que exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas 

entrevistas exploratórias e seguida de questionário para uma amostra com 

vivência profissional relevante sobre o assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução 

para o problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica 

e fichamento das fontes, entrevistas com especialistas, questionários com 

militares que participaram de missões de Operação de Apoio a Órgãos 

Governamentais, argumentação e discussão de resultados. 

 Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, 

principalmente, os conceitos de pesquisa quantitativa, que de acordo com 

(LÜDKE e ANDRÉ, 2007) , os dados coletados têm característica primordial 

descritiva, além da preocupação com o processo dessa forma ser muito maior 

que com o produto que se irá obter com os resultados. Os parâmetros obtidos 

por meio dos questionários tenderam para a compreensão das necessidades 

dos equipamentos, bem como sua correta utilização por parte dos militares. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, 

tendo em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca 

do tema, o que exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas 

entrevistas exploratórias e seguida de questionário para uma amostra com 

vivência profissional relevante sobre o assunto. Essa modalidade tem como 
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objetivo ambientação com o problema tendo em vista torná-lo explícito ou de 

construir hipóteses. Tem como características o levantamento bibliográfico e 

através de questionários com militares que possuem experiências 

relacionadas com o problema pesquisado, análise de exemplos que incitem a 

compreensão. Assume em geral as formas de Pesquisa Bibliográficas e 

Estudos de Caso (SILVA, 2001). 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Inicia-se o delineamento da pesquisa com a definição de termos e 

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo 

baseada em uma revisão de literatura no período do emprego da Forças 

Armadas em missões atuais como Haiti, e primordialmente, base do estudo, 

nas Operações do Complexo da Maré e Alemão. Essa delimitação baseou-se 

na concepção de conhecimento dos equipamentos que os militares utilizam 

nas operações de AOG. 

Esse novo conceito operacional para o emprego da Força Terrestre 

Brasileira , as Operações de AOG, tem se tornado mais presente nos tempos 

atuais. O Exército Brasileiro vem adquirindo materiais, não só de armamentos 

mas também de proteção para suas tropas, como coletes, capacetes, 

algemas, lanternas, entre outros, com intuito de possibilitar melhores 

condições para os militares no cumprimento de suas missões, porém muitos 

militares utilizam mal materiais para sua proteção individual e pouco 

conhecem a finalidade para tal, o que ocasiona situações de uso indevido e, 

portanto, ineficácia em diversos sentidos no cumprimento da missão, a 

exemplificar o colete balístico mal ajustado, ocasionando lesões nas cervicais 

dos militares, desconhecimento legislativo em relação ao uso das algemas, 

capacete incompatível com a cabeça trazendo desconforto e falha na 

proteção, entre outros. 

Foram utilizadas as palavras-chave soldado, equipamento individual, 

combate urbano, capacete, lanterna, algemas, protetor auricular, uniforme, 

modernização, operações e tecnologia, juntamente com seus correlatos em 

inglês e espanhol, na base de dados RedeBIE, Lilacs, Google, Scielo, Google 

Acadêmico em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de 

monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), do portal do 

Exército Brasileiro e do Comando de Operações Terrestres (COTER), sendo 
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selecionados apenas os artigos em português, inglês e espanhol. O sistema 

de busca foi complementado pela coleta manual de relatórios de exercícios 

militares, panfletos comerciais de empresas do ramo de defesa, bem como de 

manuais de campanha referentes ao tema, do EB , em período de publicação 

diverso do utilizado nos artigos. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 

operações de não-guerra, com enfoque majoritário nas participações das 

Forças Armadas no Haiti e nos Complexos do Alemão, Penha e Maré. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, relacionados ao equipamento 

utilizado pelos militares, bem como sua influência nas operações de AOG; 

- Estudos, matérias jornalísticas e portifólio de empresas que retratam 

inovações tecnológicas com reflexos na utilização de um equipamento mais 

ajustado para as pequenas frações; e 

- Estudos qualitativos sobre as características do ambiente urbano. 

 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de tropas de natureza blindada e de 

operações especiais em ambiente urbano. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes 

meios: entrevista exploratória e questionário . 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os 

seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução: 
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Nome Justificativa 

Raphael Navroski - Cap EB 
Experiência como Cmt Pel  na Operação 

Complexo do Alemão e Maré 

Leonardo Rios Moreira -  Cap EB 
Experiência como Cmt Pel  na Operação 

Alemão  

Leonardo Miscali de Oliveira - Cap EB Experiência como Cmt Pel  na Operação Maré 

Paulo Cesar Lopes de Araujo Junior-   
Cap EB 

Experiência como Cmt Pel  na Operação, Haiti 
e Maré 

Paulo Roberto – Sgt EB 
Experiência como Cmt GC  na Operação  da 

Maré e Haiti 

Douglas – Cb EB 
Experiência como Cmt Esquadra  na 

Operação Complexo do Alemão e Maré 

QUADRO 1– Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

2.2.2 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais que 

exerceram a função de comandante de pelotão na MINUSTAH. O estudo foi 

limitado particularmente aos oficiais e praças da arma de infantaria, oriundos 

da Academia Militar das Agulhas Negras, EsSA e Formação do CFC do 6º 

Batalhão de Infantaria Leve Aeromóvel, devido à sua formação mais completa 

e especialização para o comando das pequenas frações, no caso dos oficiais. 

A amostra selecionada para responder aos questionários também foi 

restrita a militares que comandaram Pel Fuz, bem como comandaram grupos 

de combate e esquadra durante as operações no Haiti, seja pelo 

adestramento eficaz realizado no CCOPAB, seja pelos militares da 

Organização Militar,  além do maior acesso a equipamentos modernos e 

contato com militares de outros países. O escalão Pel Fuz foi escolhido, tendo 

maior ênfase, pelo fato de seus comandantes possuírem uma formação mais 

aprofundada e técnica que a dos Sgt e Cb, respectivamente comandantes de 

GC e Esq; e possuírem uma interação maior com o front, quando comparados 

ao Cmt SU.  

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos nos relatórios das operações, 

a população a ser estudada foi estimada em 100% . A fim de atingir uma 

maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir uma amostra 

significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e 

erro amostral de 10%.  

Apesar de o comando de Pel Fuz ser comumente exercido por oficiais 

subalternos (tenente), a amostra contemplou oficiais intermediários (capitães), 
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Sargentos, comandantes de grupo de combate, cabos, comandantes de 

esquadra e soldados, devido alguns já terem sido promovidos desde sua 

participação nas missões supracitadas. Dessa feita, foram distribuídos de 

forma estimada de 100% de questionários para  oficiais, sargentos, cabos e 

soldados do EB com experiência nas missões de AOG. 

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de 

maneira a não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas 

por episódios específicos. A sistemática de distribuição dos questionários 

ocorreu estimativamente de forma direta (pessoalmente) ou indireta 

(correspondência ou e-mail) para 100% de militares que atendiam os 

requisitos. Entretanto não havendo necessidade de invalidar, inicialmente, 

nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pesquisas realizadas sobre os possíveis maus usos dos 

equipamentos de sobrevivência dos militares, tais como: capacete, colete 

balístico, uso de algemas entre outros, indicam uma influência direta no bem 

estar da tropa em ambiente urbano. Essas peculiaridades impõem o emprego 

maciço de equipamentos mais modernos e ajustados ao militares para uma 

guerra “cirúrgica”, e é essencial para a correta compreensão da situação e 

agilidade na resposta. 

Alguns aspectos doutrinários têm influência direta sobre a utilização 

não só da maneira ideal como no caso do emprego da algema, mas também 

é influenciada pela legislação que rege seu emprego de maneira correta, não 

expondo as Forças Armadas às penalidades impostas pela lei segundo uso 

incorreto. Em razão disso as missões de AOG normalmente se emprega o 

menor escalão a conduzir isoladamente operações de patrulhamento 

ostensivo num ambiente urbano. Ao se definir o menor escalão, 

automaticamente se determina o primeiro comandante que terá autonomia de 

decisões, bem como a menor célula que deverá ter uma integração de 

equipamentos independente. 

Esse item sofreu alguns questionamentos pelos entrevistados durante 

a fase de pré-teste, principalmente no que tange ao nível de periculosidade do 
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ambiente em relação ao uso durante horas dos equipamentos que os militares 

empregam em Operações de AOG. Para alguns, o menor escalão depende 

da atuação da força oponente/inimigo, porém, o estudo optou por manter o 

enunciado da pergunta, já que considera que o termo “patrulhamento 

ostensivo” já subentende a existência de medidas de segurança. A tabela e o 

gráfico a seguir apresentam o resultado obtido: 

 

TABELA 1 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca do menor escalão a 
ser empregado no patrulhamento ostensivo em combate urbano 

Grupo 
 

Escalão 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Esquadra (Esq) 9 16,3% 
Grupo de Combate (GC) 30 61,2% 
Pelotão (Pel) 8 18,4% 
Subunidade (SU) 2 4,1% 
TOTAL 113 100,0% 

Fonte: O autor 

 

A percepção da amostra, de maneira geral, é que o GC se constitui 

como o menor escalão apto a atuar de forma isolada (61,2%). A Esq recebeu 

uma quantidade significativa de seleções (16,3%), enquanto a SU obteve 

resultado estatisticamente baixo 

 

 
 
GRÁFICO 1– Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre o menor escalão a atuar de 

forma isolada em missões de patrulhamento ostensivo 
Fonte: O autor 

A partir deste resultado, observa-se uma coerência com o emprego das 

tropas em Operações de AOG, de acordo com militares que participaram de 
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missão de paz no Haiti, que não era comum observar missões destinadas a 

efetivos menores que o GC. 

Outro item questionado foi a respeito das prováveis causas dessa 

relutância: os equipamentos que a tropa vem utilizando nas missões que 

atualmente o Exército emprega por ordem presidencial, se estão de acordo 

com esses tipos de missão.  A maioria acredita que, atualmente, eles não 

estão aptos, porém, se for melhorada a formação, podem vir a exercer o 

comando com autonomia (79,65%). Poucos são os que acreditam que os 

cabos já estão aptos ao comando (9,73%), enquanto os demais atribuíram 

imaturidade (10,62%) ou falta de capacidade intelectual (3,54%), para não 

considerar o emprego de cabos no comando de frações isoladas, com a atual 

formação. 

 

TABELA 2: Avaliação da amostra, em valores absolutos, sobre a adequação dos 
equipamentos empregados pelas tropas nas operações de AOG 

Grupo 
 

Avaliação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Sim, equipamento adequado para as missões 29 40,8% 
Não está adequado para as missões 20 59,2% 
TOTAL 49 100,0% 

Fonte: O autor 

 

 

 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 2– Avaliação da amostra, em porcentagem de respostas, sobre adequação dos 

equipamentos empregados 
Fonte: O autor 
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Através desta questão, buscou-se saber dos entrevistados se o peso 

do colete balístico oferecia algum grau de conforto (para os mesmos); 

observa-se que 39% consideram regular, 25% ruim, 14% péssimo, ou seja, o 

grau de reprovação do colete empata com o grau regular, considerando-se 

entre os que consideram excelente e bom, representam respectivamente 1% 

e 21%. Os dados podem ser observados na Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Respostas dos entrevistados através do percentual, relacionadas à sexta 

questão.  

 

Grau de 

conforto  

Masc  Total  %Total  

Excelente  1  1 2%  

Bom  8 8 16%  

Regular  20  20  40%  

Ruim  11  11  22%  

Péssimo  9 9 20%  

TOTAL  49  49  100%  
Fonte: O autor   

 

   

Dentre as respostas relacionadas, observa-se no Gráfico 3 que é 

irrelevante o resultado que considera excelente o grau de conforto do colete, 

enquanto somente 2% da amostragem assim o classifica e, se observa que é 

na proporção de 22% ruim e 20% péssimo (totalizando em 32%), pelo que se 

nota o grau de desconforto é um valor bem considerado para a utilização 

desse equipamento no estado em que o mesmo se encontra, sem sintonia 

homem-colete balístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Gráfico 3 - Demonstração gráfica do grau de conforto em relação ao peso do colete.  
                               Fonte: O autor 
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 Em relação a esta parte, tentou-se verificar se os sujeitos têm os seus 

coletes balísticos ajustados ao corpo, já que os equipamentos de proteção 

individual utilizados pelos militares em operações de AOG (principalmente o 

colete balístico) podem ocasionar grande influência, tanto no processo inicial, 

quanto no surgimento de lombalgias, uma vez que o segmento lombar já sofre 

constantemente com o peso que suporta, tanto dos segmentos superiores da 

coluna como da própria gravidade (SÁ,2005, p.34). e observa-se na Tabela 4 

e no Gráfico 4 que mais da metade dos entrevistados, respondeu que 

apresenta dores na região lombar, sendo 75,6% dos entrevistados, diferente 

dos que responderam as vezes e nunca,  que foram 24,4%.  

Tabela 4 - Respostas dos entrevistados através do percentual, ajustamento do colete.  
 

Ajustamento do 

colete ao corpo  

Amostragem  Total  % Amostragem  

Nunca  1  2%  

As Vezes 18  36.8%  

Frequentemente  19  38,8%  
Sempre 11  22,4% 

TOTAL  49  100%  
                   Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 -  Demonstração Gráfica do ajustamento do colete balístico ao corpo 

            Fonte: O autor 

O resultado abaixo exposto apresenta claramente que se há pouca 

preocupação em fazer um check nos militares antes de sair para missões de 

AOG, pois 65,3%, mais da metade da amostragem obtida relatou que não 

tiveram instrução referente à maneira correta de colocar, bem como ajuste do 

colete balístico que os mesmos portam durante as missões. Isto confirmado 

através de questionamento feito ao militar, Cap Araújo Junior, o qual afirmou " 
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As dores são recorrentes do péssimo ajuste do material. Seja porque o 

militar.... ou quando existe o militar não sabe realizar o ajuste " ; e 

corroborado pelo Cap Miscali " o ajuste incorreto é um fator...." 

Tabela 5 - Respostas dos entrevistados através do percentual referente à  ministração de 
instrução.  

 

Ajustamento do 

colete ao corpo  

Amostragem  Total  % Amostragem  

Sim  10  20,4%  

As Vezes 7  14.3%  

Não 32  65,3%  
TOTAL  49  100%  

                     Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 5 - Demonstração Gráfica sobre instrução ministrada de ajuste do colete balístico ao 

corpo 

 Fonte: O autor 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste 

trabalho, conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, 

ampliando a compreensão sobre a opinião dos combatentes da linha de frente 

acerca do conhecimento de aplicabilidade e influência dos equipamentos 

empregados nas Operações de AOG, possibilitando um melhor cumprimento 

de missão por parte dos militares que estarão no campo de batalha. 

A revisão de literatura possibilitou identificar melhores condições para o 

21%

14%65%

Instrução ministrada sobre ajuste do 
colete

Sim

Não

Às vezes
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emprego dos equipamentos de proteção (colete, capacete, entre outros) que 

devido a sua má utilização, seja por desconhecimento ou desajustamento, 

pode ocasionar lesões (colete e capacete) ou problemas com a justiça 

brasileira no emprego indevido de uma algema, necessidades bastante 

frequentes nos contexto atual para o emprego das Forças Armadas, 

notadamente ocorrido no Alemão, Maré e, por último no Estado do Espírito 

Santo. 

Dessa forma, entende-se que com o emprego mais frequente das 

Forças Armadas nessas operações de AOG, os equipamentos que os 

militares utilizam devem ser cada vez mais compatíveis, além de instruções e 

orientações sobre esses equipamentos de proteção empregados nessas 

missões. 

No que refere aos equipamentos de proteção empregados pelos 

militares nas missões, se apontará sobre cada um deles com base em 

entrevistas,  questionários e estudos realizados, com intuito de melhorar não 

o aperfeiçoamento do militar, mas também o seu melhor desempenho no 

cumprimento de missão. 

  No tocante aos capacetes, de acordo com ALVES, SANTOS, Et al, 

responsáveis pelo estudo mais profundo e por dados  contabilizados de 

questionários e entrevistas, sobre a antropometria da cabeça dos militares, 

pode-se constatar que os capacetes que nossos militares empregam nas 

missões de AOG enquadra- se um pouco fora da concepção ergonômica dos 

capacetes, o que seria ideal para proporcionar maior conforto aos seus 

usuários. 

 Os capacetes empregados possuem um formato mais alongado em 

relação à média do formato da cabeça dos militares, sendo maior do que o 

diâmetro, conclui-se, portanto que, faz-se necessária a adequação deste 

equipamento em relação à largura/comprimento, afim de impedir o incômodo 

e desconforto dos militares ao usá-lo, como apontado no resultado das 

entrevistas colhidas dos especialistas que relatam esse incômodo após horas 

de patrulhamento nas Operações de AOG. Deve - se empregar então, 

capacetes buscando atender a relação largura/comprimento mais apropriada, 
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mais adequado para ser empregado pelos militares, aumentando assim o 

nível de conforto e bem estar dos seus usuários e eficiência em seu emprego.  

 Com relação ao estudo do colete balístico amplamente empregado por 

nossas tropas em missões de AOG, através da metodologia utilizada, conclui 

- se que seu uso diário, desajustado ou de tamanho diferente, pode ocasionar 

distúrbios osteomusculares, bem como desencadear dor, mesmo não sendo 

fator de limitação funcional grave para o desempenho das atividades diárias, 

porém, afetando o conforto do militar, como relatado nos questionários e 

entrevistas de militares colhidos. O principal local onde muitos militares 

relatam incômodo ocorre na parte inferior da coluna (lombar). Fazem - se 

necessárias instruções para seu ajustamento, a distribuição dos seus 

tamanhos correspondentes ao corpo dos militares e, além disso, estudos mais 

apurados com enfoque na análise ergonômica e antropométrica de nossos 

militares, com intuito de elevar o grau de adequação do equipamento ao perfil 

dos militares, evitando inadequações posturais, bem como aumentar o nível 

de conforto, sem reduzir o nível de proteção que o material foi destinado. 

 Um ponto que jamais devemos ignorar se refere a legislação para o 

emprego das Forças Armadas, ao qual, não somente o alto comando deve ter 

conhecimento, mas também os subordinados os quais estarão nas ruas 

cumprindo diversas missões e representando as Forças Armadas. Um 

equipamento que nosso militar utiliza e está relacionamento com leis é a 

algema. Independente do seu tipo, seja de plástico, seja de metal,a questão 

é: será que todos os militares que vão para as missões de AOG sabem 

empregá-las? Será que esses mesmos militares conhecem ou tiveram alguma 

instrução sobre seu emprego? Perguntas simples, mas que às vezes os 

militares que estão nas missões não conseguem responder. 

  O déficit desse conhecimento em relação ao emprego de algemas foi 

observado através dos questionários e entrevistas respondidos pelos militares 

especialistas que participaram de missões as quais o Exército Brasileiro fez 

parte (Complexo da Maré e Alemão). Seu emprego de maneira incorreta 

reflete diretamente na imagem das Forças Armadas devendo, portanto, ser 

dada uma maior ênfase nesse equipamento, uma sugestão deste trabalho é a 
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implementação de palestras de magistrados nas Organizações Militares; 

instruções com os assessores jurídicos das Brigadas, prevista 

semestralmente no quadro de trabalho semanal, expondo erros mais comuns, 

lições aprendidas, melhorando o nível intelectual dos militares que estarão 

cumprindo esses tipos de missões. 

A compilação de dados permitiu identificar que, dentre as dimensões 

dos equipamentos de proteção que os militares utilizam durante as missões 

para sua sobrevivência, verifica -se uma maior adequação desses 

equipamentos, como o colete e capacete, principalmente, para os militares de 

todos os escalões, originando como resultado um melhor aproveitamento dos 

combatentes no ambiente de trabalho. 

Conclui-se, portanto, que é inegável o distanciamento entre as 

necessidades das pequenas frações e as soluções tecnológicas disponíveis 

ou em desenvolvimento, no tocante a equipamento de proteção individual, 

exigindo uma maior interação entre as partes, para evitar desperdícios de 

tempo e financeiros em projetos de pouca aplicabilidade e gastos também 

desnecessários em saúde com militares que vierem a ter problemas músculo-

esqueléticos pela utilização, seja incorreta, seja de tamanho não condizente 

para ao militar. 

 E devido a tais resultados sugere-se uma melhor adequação dos 

coletes e capacetes balísticos para os militares do Exército, visando aliar 

conforto e proteção, não diminuindo o grau deste último. Maiores pesquisas 

referentes à esses assuntos se fazem necessárias, afim de beneficiar de 

forma prática a elevação da eficiência dos militares e sucesso das missões à 

que esses equipamentos foram empregados. 
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ANEXO A - Solução Prática 

 

 Uma solução prática para a diminuição dos problemas na lombar 

dos militares devido ao uso continuado do Colete Balístico e na maioria das 

vezes mal ajustado ao corpo seria realizar um aprestamento da tropa antes de 

partir para missão. Esse aprestamento com caráter de checar cada militar se 

está com todo seu material mas também o ajustamento do equipamento, pois 

se sabe que a ergonomia ser um conjunto de ciências e tecnologias que visa a 

promover as condições de trabalho às características do ser humano. A 

ergonomia, como ferramenta estratégica de política de qualidade de vida e 

saúde, deixa de lado o velho estigma de que a ergonomia esteja associada 

apenas à questão da mobília, o que não é verdade, pois a ergonomia 

preocupa-se com as condições gerais de trabalho, como por exemplo: postura, 

temperatura, dentre outras.  

 Conclui -se portanto ser de suma importância a análise 

ergonômica do colete de proteção balística, devido à inexistência de 

normalização técnica nacional regulamentando a especificação de coletes 

balísticos. 

 Outro equipamento que se deve atentar é a respeito do capacete 

balístico, utensílio básico, bem como o colete balístico para uso da tropa em 

operações de AOG. Nesse quesito, o aprestamento seria no mesmo intuito, 

observar se está ajustado para os militares, já que os capacetes empregados, 

na maioria das vezes, são de tamanho único e cabendo o ajustamento do 

mesmo na cabeça. Caso não ajustado poderá causar dores e em casos mais 

graves lesões nas cervicais. E para melhorar o conforto dos capacetes e 

atender de maneira mais adequada a população militar de interesse, a 

circunferência do capacete deve atender o valor de referência máxima e ser 

realizados ajustes em relação aos índices cefálicos, buscando a relação 

largura/comprimento mais apropriada, o que pode contribuir para o 

desenvolvimento do projeto de um modelo de capacete mais adequado, 

buscando aumentar o nível de conforto e bem-estar dos militares. 

 Salienta -se a importância de uma Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes de cada Organização Militar, atuante, sejam feitas 



campanhas nos quartéis, através de programas de conscientização da 

utilização, conservação e higienização do colete balístico, já que a legislação 

brasileira preconiza a obrigatoriedade do fornecimento do equipamento de 

proteção individua (EPI), por parte dos militares, realizando checagens por 

parte do S/4 das Organizações Militares aos encarregados de materiais das 

subunidades sobre o uso adequado da guarda e conservação do respectivo 

EPI.  

Outra sugestão incluir instruções de nivelamento nos quartéis para todos 

os militares das Organizações Militares e nas escolas de formação (Escola 

Sargento das Armas, Academia Militar das Agulhas Negras, entre outras) 

assuntos que abordem sobre a conservação, uso, manutenção, higienização e 

guarda do equipamento de proteção para a conscientização de todos, já que o 

fornecimento de equipamento de proteção individual é restrito e de uso 

individual, por uma questão de higiene, e demonstrar as formas do correto 

ajuste do colete balístico, de acordo com a compleição física de cada usuário e 

durabilidade do produto. Que seja feito uma cartilha como “Manual do Colete 

de Proteção Balística” com o propósito de levar a todos os militares 

conhecimentos técnicos sobre o referido produto, já que este faz parte 

integrante do equipamento de proteção individual.  

E, finalizando, essas sugestões visam aprimorar e aperfeiçoar este 

equipamento de proteção individual de extrema importância à segurança e à 

saúde dos militares, especificamente aqueles que estão  cumprindo missão de 

AOG e em sentinelas nas guardas dos quartéis.  

 Na parte jurídica no emprego das algemas, uma solução seria 

prever instruções básicas de direito prático para as unidades que estão sendo 

empregadas nas missões de AOG com o encarregado da assessoria jurídica 

da Brigada a cada 15 dias e no pior das hipóteses, 01(uma) vez por mês, 

esclarecendo os erros mais comuns cometidos nas missões passadas para 

que em um emprego futuro não se furtam do mesmo equívoco. Nessas 

instruções para os militares seriam abordados quais os princípios e direitos 

fundamentais diretamente relacionados ao emprego das algemas, seja qual 

tipo for, de metal ou plástico. Devendo estar pautada pela legalidade, intrínseca 

à sua atividade quando em missões de AOG, respeitando princípios que regem 



o Estado Democrático de Direito, com destaque para o princípio da dignidade 

da pessoa humana, protegendo a imagem da Força. 

Intervenções essas na Organização Militar com intuito de não ocorrer 

uso abusivo quanto ao emprego de algemas, sem justificativa plausível, com a 

única intenção de denegrir a imagem da pessoa presa/aprendida, oferecendo 

sua integridade física e moral, podendo repercutir na esfera penal militar, e o 

militar no caso comprovado seu dolo em agir de tal maneira, ser 

responsabilizado por abuso de autoridade, fora das regras de engajamento 

determinadas pelo comando no início das missões. 

 


