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A INSERÇÃO DE UMA FILOSOFIA DE SEGURANÇA VOLTADA PARA A PREVENÇÃO 
DE ACIDENTES NAS ATIVIDADES MILITARES 

 
 

Marcus Vinicius Carvalho das Neves1 
Roger Antônio Rodrigues2 

  

 
RESUMO 

 
Este trabalho descreve a importância da inserção de uma Filosofia de Segurança voltada para a 

prevenção de acidentes nas atividades militares. Tal abordagem se justifica pela necessidade de se 

reduzir o número de acidentes ocorridos no Exército durante o cumprimento de suas missões 

institucionais. O objetivo é mostrar que a construção de uma mentalidade padronizada e sólida, no que 

se refere à segurança, nas escolas de formação e aperfeiçoamento do Exército, possibilita o aumento da 

preservação de vidas e de recursos materiais. Este propósito foi conseguido por meio de uma revisão 

bibliográfica de documentos acerca da prevenção de acidentes aeronáuticos na aviação em geral bem 

como a aplicação dos conhecimentos, práticas e protocolos utilizados pela comunidade aeronáutica 

(incluindo a Aviação do Exército - AvEx) nas atividades de prevenção de acidentes no Exército. Não 

obstante, foi realizada uma análise curricular das escolas de formação e capacitação para oficiais e 

sargentos de carreira do Exército, ficando caracterizada a ausência de conteúdos escolares voltados para 

a prevenção de acidentes. 

 

Palavras-chave: Acidentes. Prevenção. Segurança. Filosofia de Segurança. Perda de recursos. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 A complexidade e diversidade de atividades técnicas, logísticas e operacionais as quais o 

Exército Brasileiro desempenha no seio da sociedade brasileira têm resultado, em alguns casos, na 

ocorrência de acidentes, gerando comprometimentos da imagem da Força Terrestre bem como perdas 

irreparáveis nos seus quadros de pessoal e danos materiais. 

Considerando a inexistência de uma capacitação formal de pessoal voltada para evitar a perda de 

recursos, este trabalho busca propor uma Filosofia de Segurança voltada para a prevenção de acidentes 

nas atividades militares, apresentando vantagens ao se inserir uma mentalidade de segurança, focadas na 

                                                 
1 Mestre em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais - Rio de Janeiro/RJ. Bacharel em Ciências 
Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras - Resende/RJ e Licenciado em História pela Universidade Estácio de Sá 
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Coordenador de cursos de Engenharia de Produção do Grupo UNIS e Professor dos programas de graduação e pós-graduação 
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prevenção de acidentes no Exército Brasileiro, por meio das escolas que objetivam formar e aperfeiçoar 

os militares de carreira, a saber, oficiais, subtenentes e sargentos. A abordagem do assunto Prevenção de 

Acidentes na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN), Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EAsA) e Escola de Sargento das Armas 

(ESA) possibilita que o profissional recém-ingresso na Força Terrestre exerça suas funções de chefia e 

comando com um conhecimento formal no que se refere à segurança, contribuindo com a redução do 

número de acidentes no âmbito do Exército. 

 Tal abordagem se justifica pelo fato do Trabalho contribuir para o estabelecimento formal de um 

conteúdo técnico-científico voltado para a prevenção de acidentes, a ser ministrado nas escolas. Com 

base nos conhecimentos formais e experiência do pesquisador, será possível aumentar o nível de 

operacionalidade do Exército Brasileiro com a preservação de recursos humanos e materiais, valendo-se 

das atitudes de profissionais devidamente capacitados. Além disso, a diminuição de acidentes acarretará 

na redução do impacto negativo sobre a imagem institucional da Força Terrestre (F Ter).  

 O objetivo deste estudo é mostrar conhecimentos técnico-científicos de Prevenção de Acidentes 

na formação e aperfeiçoamentos de militares de carreira, possibilitando a aplicação e difusão destes 

conhecimentos no âmbito do Exército Brasileiro e, consequentemente, aumentando o nível de segurança 

das Organizações Militares. Diante da multidisciplinaridade existente no assunto Segurança e as 

complexas consequências advindas, o trabalho busca enunciar os conhecimentos formais de segurança 

atualmente abordados nas escolas de formação e capacitação do EB, identificar as atividades de 

segurança praticadas nas Organizações Militares, comparar os tipos de atividades de prevenção 

praticados no EB com a Aviação do Exército e, por fim, elaborar um conteúdo programático de 

prevenção de acidentes para as escolas.  

 Este propósito é buscado por meio da análise de currículos associada às entrevistas realizadas 

com coordenadores de cursos, com vistas a conhecer aspectos subjetivos não identificados nos estudos 

documentais. 

 

 2 A FILOSOFIA DE SEGURANÇA  
 
 O correto entendimento e completa assimilação de conhecimentos fundamentais são a base para 

eficiente prática de prevenir acidentes. Neste contexto, a menção filosófica à segurança exalta a busca 

contínua pela verdade e pelo conhecimento. Destarte, a Filosofia de Segurança abre espaço para uma 

exploração ampla e detalhada de todas as ideias, conceitos e práticas que conduzem à prevenção de um 

acidente. Sua completa assimilação no âmbito de uma organização resulta numa adesão plena de 

princípios, fundamentos e ferramentas que passam a fomentar a segurança em todos os espectros 

institucionais, incluindo, aí, os diversos tipos de comando, chefia e direção. A solidificação filosófica da 
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segurança foi amalgamada no decorrer de décadas, sob a égide de diversos estudos e teorias a serem 

consideradas na atualidade. 

  

2.1 As teorias sobre a ocorrência dos acidentes 

 

 Embora os acidentes sejam tão antigos quanto à própria existência das relações do Homem, a 

construção técnica de conceitos e análises do mesmo foi efetivamente elaborada pelo engenheiro 

Herbert William Heinrich que, valendo-se de uma abordagem empírica de um ambiente de trabalho, 

publicou o livro Industrial Accident Prevention, em 1931, dando início a ininterruptas transformações e 

evoluções das atividades de investigação e prevenção de acidentes. 

 Em consequência, diversas teorias voltadas para a compreensão dos acidentes (análise da 

dinâmica de sua ocorrência) foram concebidas ao longo das décadas, com o objetivo de aproveitar os 

ensinamentos do sinistro para prever outros novos.  

 

2.1.1 Teoria dos Dominós (Teoria da Causa Única) 

 

 Segundo Heinrich (1931), um acidente resultaria de uma sequência de eventos, similar a uma 

sequência de quedas de dominós. Embora seja uma descrição linear dos acontecimentos (figura 1), a    

ideia enseja uma forma de facilitar a análise prática do ocorrido. 

 

                                               Figura 1: Teoria dos Dominós  
 Figura 1: Teoria dos Dominós 
 

 

 

 

 

 

                          
                                                Fonte: NSCA 3-3 (CENIPA) 
  

 Seus estudos apontaram para a presença de cinco fatores nos acidentes, a saber: origem e 

condição social do homem, defeitos morais, ação ou condição insegura, o acidente em si e a lesão 

individual. Heinrich constatou que as ações ou condições inseguras estavam presenta na totalidade dos 

acidentes, sendo 85% de ações inseguras e 15% de condições inseguras. 
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2.1.2 Teoria das Causas Múltiplas 

 

 Surgiu com a evolução da Teoria dos Dominós. Com o decorrer do tempo, os profissionais que 

atuavam na área perceberam a passaram a considerar a existência de diversos outros fatores além das 

ações e condições inseguras que, mediante uma combinação aleatória, resultam em acidentes. Passou-se 

a buscar a compreensão dos porquês das ações e das condições inseguras, possibilitando impedir, com 

maior eficiência, o acidente. 

  

2.1.3 Teoria de Frank Bird 

 

 Cientista focado na segurança industrial e prevenção de riscos no trabalho, Frank E Bird Junior 

realizou, na década de 1960, um estudo por meio da análise de milhares de trabalhadores e milhares de 

acidentes no decorrer de anos, estabelecendo uma relação entre acidentes de diversos níveis (com lesão 

incapacitante, não incapacitante e com dano à propriedade). Na ocasião, concluiu que o acidente se 

apoiava em cinco fatores que se relacionavam em cadeia: gerência, causas básicas, causas imediatas, 

acidente (ou incidente) e lesão (ou dano). Como principal contribuição, Frank Bird (1969) observou que, 

ainda que um acidente não resultasse em lesão, poderia gerar danos à empresa, ao que se passou a 

denominar “Controle de Perdas”.  

 Posteriormente, Frank Bird conduziu outro estudo coletando imensa quantidade de dados (figura 

2), possibilitando maior detalhamento das relações entre os tipos de acidentes bem como introduzindo o 

conceito de “quase acidente”. 

 

                                                    Figura 2: Pirâmide de Frank Bird 

 
                                                     Fonte: https://segurancadotrabalhonwn.com/piramide-de-bird 

 

Embora Frank Bird tenha proposto uma estrutura piramidal de análise diferente da Pirâmide de 

Heinrich, suas diferenças não se confrontam, pois, o resultado final é a possibilidade de existir mais de 

uma forma de analisar os tipos de informações obtidas num determinado setor de atuação de trabalho. 
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2.1.4 Teoria de Wille Hammer 

 

 Wille Hammer, especialista em sistemas, identificou que os estudos até então conduzidos por 

Frank Bird voltavam-se para as práticas administrativas, requerendo soluções técnicas fundamentadas na 

engenharia, tais como erros de projeto e fabricação. Com grande experiência na Força Aérea e nos 

programas de pesquisas espaciais dos Estados Unidos, desenvolveu algumas ferramentas voltadas para 

identificar e avaliar riscos, sendo o precursor de metodologias que conduziriam ao que se designou 

como Engenharia de Segurança de Sistemas. 

 

2.2 Os Princípios do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) 

 

 Considerando a complexidade das atividades praticadas no âmbito da aviação, os protocolos 

voltados para a prevenção de acidentes aeronáuticos amplamente difundidos pelo Centro de 

Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos baseiam-se em oito princípios denominados 

Princípios da Filosofia SIPAER. 

1º princípio: “Todo acidente aeronáutico pode ser evitado”. 

Este princípio suscita a ideia de não aceitação do acidente como obra acaso, devendo ser 

encarado como evitável. 

2º princípio: “Todo acidente aeronáutico resulta de vários eventos e nunca de uma causa 

isolada”. 

Tal princípio remete à existência de diversos fatores contribuintes, ainda que os mesmos tenham 

diferentes níveis de contribuição no acidente. 

3º princípio: “Todo acidente aeronáutico tem um precedente”. 

Considerando o tempo de existência da referida atividade, a quase totalidade dos acidentes se 

repete, apresentando, portanto, uma ocorrência muito similar no passado. 

4º princípio: “A prevenção de acidentes requer mobilização geral”. 

O engajamento nas atividades preventivas demanda a participação de todos os envolvidos na 

atividade, perpassando por todos os níveis, desde a alta administração até os funcionários de serviços 

mais básicos. 

5º princípio: “o propósito da prevenção de acidentes não é restringir a atividade aérea, mas 

estimular o seu desenvolvimento com segurança”. 

A eficiente preservação dos recursos, sejam eles os humanos, materiais ou imateriais, acabam 

por garantir maior capacidade de operação, aumentando a eficiência institucional. 

6º princípio: “a alta direção é a principal responsável pela prevenção de acidentes aeronáuticos”. 
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A alta administração da instituição (chefes, diretores, comandantes) é a responsável pelo 

estabelecimento e condução dos trabalhos preventivos, posicionando-se como o principal elemento na 

elaboração de estratégias. 

7º princípio: “na prevenção de acidentes não há segredos nem bandeiras”. 

Diante da relevância do assunto, a tramitação de informações e aprendizados deve ser irrestrita 

no âmbito da corporação (divulgação dos fatos), possibilitando que todos entendam os riscos existentes 

e aprendam com os erros já cometidos. 

8º princípio: “acusações e punições de erros humanos agem contra os interesses da prevenção 

de acidentes”. 

A intenção de conhecer a dinâmica do acidente é evitar que outros se repitam, afastando a 

coerção salvo se cometidos atos deliberados de ilegalidade. 

Assim, os princípios norteadores da segurança de voo também podem ser amplamente utilizados 

para balizar a gestão da prevenção de acidentes, devidamente contextualizados nas atividades militares 

da Força Terrestre, tais como no serviço e na instrução. 

 

3 AS PREMISSAS PARA AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
  

Inicialmente, cabe esclarecer que todas as atividades desenvolvidas para a prevenção de 

acidentes devem ser aprovadas e supervisionadas pela administração institucional (diretores, chefes ou 

comandantes), a quem, em última instância, recai a responsabilidade final da aplicação da política de 

segurança que deve se apoiar em três aspectos fundamentais: pessoal especializado, um programa 

devidamente estabelecido e difusão ampla e irrestrita de conhecimentos. 

O pessoal especializado é capacitado por meio de cursos que proporcionam conhecimento 

necessário para a execução das atividades preventivas, formando equipes de trabalho para constituir as 

denominadas Seções de Investigação e Prevenção de Acidentes (SIPA) dentro das respectivas 

organizações. Além da formação nas escolas, o Comando do Exército deve proporcionar o 

aperfeiçoamento continuado do pessoal com a implementação de cursos e intercâmbios com outras 

instituições. 

Um programa de prevenção é um documento confeccionado no âmbito de uma organização 

contendo diversos objetivos, metas e subprogramas de trabalho. Deve conter metas e ações claras, 

estabelecidas conforme as características específicas das organizações e que sejam factíveis em sua 

plenitude. Sua elaboração deve seguir diretrizes institucionais da alta administração e sua aplicação e 

supervisão deve ser criteriosamente observada pela chefia organizacional e pelos profissionais que 

compõe a SIPA.  

Por último, mas não menos importante, a difusão da Filosofia de Segurança. Assegurar que todos 

os envolvidos tenham conhecimento sobre os riscos e consequências dos acidentes é capital para que a 
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prevenção seja eficiente. Reuniões periódicas, palestras, seminários e simpósios devem ser fomentados, 

proporcionando a atualização dos integrantes das SIPA. 

 

4 RELAÇÕES ENTRE O ACIDENTE, A INVESTIGAÇÃO E A PREVENÇÃO 
 

O acidente é definido pela ocorrência de um sinistro, causando prejuízos aos recursos humanos e 

materiais. Diante dos protocolos existentes, pode-se afirmar que é o resultado não de uma causa, mas de 

uma sequência de fatores que contribuem para sua materialização. Assim, tais fatores passam a ser 

denominados Fator Contribuinte (FC) e é definido como o ato, fato ou combinação de ambos que, 

aliados em sequência, resultam numa ocorrência indesejada (lesões, mortes ou perdas de material). Os 

FC podem ser: 

Fator Operacional (FO): abrange todas as circunstâncias que envolvem o Homem no exercício de uma 

atividade (ação ou omissão), bem como os fenômenos naturais e a infraestrutura existente. 

Fator Humano (FH): abrange todas as circunstâncias que envolvem o Homem sob o ponto de vista 

biológico, em seus aspectos fisiológicos e psicológicos. Os fatores aqui considerados normalmente são 

apontados por médicos ou psicólogos que se valem de exames laboratoriais, laudos e pareceres 

específicos, em conformidade com os protocolos aplicáveis. 

Fator Material (FM): abrange todas as circunstâncias de um equipamento ou material quanto ao seu 

projeto e fabricação. Os fatores aqui considerados normalmente são apontados por engenheiros ou 

técnicos qualificados que se valem de exames laboratoriais adequados, em conformidade com as normas 

e regulamentações técnicas aplicáveis ao equipamento/material. 

 Nesse contexto, o acidente desencadeia uma série de atividades técnico-científicas (investigação 

de acidentes) com uma característica única: sem caráter coercitivo. Tal aspecto é peculiar e, em se 

tratando de aviação, conta com uma vasta legislação internacional e brasileira que asseguram a isenção 

de suas conclusões quanto ao processo penal do Estado, salvo se houver atos de ilegalidade deliberada. 

Todavia, tal assunto nos remete para fora do objetivo do Trabalho, servindo, aqui, de mera informação 

uma vez que o objetivo da investigação de acidentes aeronáuticos é trazer lições para evitar novos 

acidentes. 

 Fica evidente, então, que a prevenção é a atividade chave para se evitar acidentes, requerendo 

baixos custos, poupando vidas e preservando a imagem das corporações. É a atividade primeira, 

elementar e básica, devendo ser devidamente assistida e alicerçada pelas chefias.  

 No caso do Exército Brasileiro, percebe-se a possibilidade de atuar direto na formação de seu 

pessoal, sendo possível realizar uma difusão uniforme e total da mentalidade de segurança, uma vez que 

todo o seu corpo permanente é oriundo de uma das escolas aqui mencionadas. 
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5 DISCUSSÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

  

Inicialmente, foi realizada uma revisão das diretrizes e normas atualmente existentes na Força 

Terrestre, buscando identificar os pontos fracos da gestão da segurança na instituição. 

Em seguida, tendo como premissas todos os protocolos e ferramentas empregados pelo Sistema 

de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Exército, foi realizada uma análise dos 

currículos escolares da EsAO, AMAN, EASA e ESA, buscando verificar a existência dos referidos 

conceitos no âmbito das referidas escolas do Exército. 

De posse dos dados e informações coletadas, o estudo considerou as especificidades de cada 

formação (duração dos cursos), propondo um bloco de informações modulares que posem ser adaptadas 

e facilmente aplicadas nas escolas, requerendo uma única capacitação de instrutores.  

Salienta-se, ainda, que os assuntos propostos também são fundamentados pela sua importância 

na prática, condição esta vivenciada pelo autor do estudo no exercício de suas atividades docentes 

(Chefe da Seção de Aperfeiçoamento Profissional do CENIPA) por um período de três anos, incluindo 

conclusões obtidas por meio de intercâmbios com países estrangeiros.   

 

6 A PREVENÇÃO DE ACIDENTES ATUALMENTE MINISTRADA NAS ESCOLAS 

  

O Exército Brasileiro estabeleceu alguns procedimentos básicos voltados para a prevenção de 

acidentes em suas Organizações Militares, designando um militar para a função de Oficial de Prevenção 

de Acidentes na Instrução (OPAI), bem como difundindo conceitos elementares sobre o tema por meio 

do Caderno de Instrução de Prevenção de Acidentes na Instrução / 1ª Edição 2002 (CI 32/1) e Caderno 

de Instrução sobre Gerenciamento do Risco Aplicado às Atividades Militares / 1ª Edição 2005 (CI 32/2). 

Além disso, o autor, a partir de julho de 2017, subsidiou tecnicamente todas as propostas 

documentais e protocolos emitidos pela Chefia de Preparo do Comando de Operações Terrestres 

(COTer), culminando com o Estágio de Segurança na Instrução Militar, em março de 2018 na cidade de 

Taubaté/SP. 

 Embora se note uma crescente preocupação da Força Terrestre com a segurança, é perceptível a 

ausência do conteúdo Prevenção de Acidentes nos currículos atualmente utilizados nos cursos 

ministrados para formação e aperfeiçoamento de pessoal nas escolas do Exército. 

Ainda que inexistam atividades exclusivamente voltadas para a capacitação dos militares alunos 

das escolas, os mesmos acabam por assumir a função de Oficial de Prevenção de Acidentes na Instrução 

(OPAI) ao chegarem nas suas Organizações Militares, por ocasião da conclusão dos cursos. 

Assim, tornou-se possível constatar o nível do conhecimento acerca da segurança nas atividades 

militares nos currículos escolares, uma vez que não existe uma carga horária específica para o assunto, 

resultando, obviamente, em uma ausência de mentalidade focada nas vantagens da prevenção de 
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acidentes. Cabe ressaltar, ainda, que não existem atividades, ainda que extracurriculares, voltadas para a 

prática de prevenção, impossibilitando que os militares recém egressos das escolas executem suas 

funções nas condições ideais nas Organizações Militares de destino. 

Outro importante aspecto levantado é a ausência dos referidos conteúdos programáticos nas 

escolas de diversos níveis. Logo, o Exército Brasileiro perde a oportunidade de implementar, de forma 

ampla e capilar, a filosofia de segurança nos diversos níveis de comando. Compreendendo melhor, é 

relevante elucidar as propostas de formação e de capacitação de algumas das escolas aqui analisadas: 

- Escola de Sargento das Armas (EsSA): tem por objetivo básico formar os sargentos combatentes da 

Força Terrestre, cuja principal função é comandar frações nível Seção e Grupo de Combate. 

- Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA): tem por objetivo básico aperfeiçoar os 

conhecimentos dos sargentos mais antigos da Força Terrestre, cuja função é desempenhar atividades 

administrativas. 

- Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN): tem por objetivo básico formar os oficiais 

combatentes de carreira da Força Terrestre, cuja função é comandar frações nível Pelotão. 

- Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO): tem por objetivo básico aperfeiçoar os capitães da 

Força Terrestre, cuja função é comandar subunidades e compor o Estado-Maior de Organizações 

Militares. 

 Diante do exposto, fica claro que a inserção da filosofia de segurança nas escolas em comento 

proporciona a imediata difusão dos fundamentos, técnicas e ferramentas da segurança em todo o 

Exército Brasileiro, assegurada pela chegada dos profissionais recém-formados nos diversos níveis de 

chefia e comando das Organizações. 

 Atualmente, as escolas têm suas atividades de prevenção limitadas a eventuais palestras ou 

apresentações esporádicas de casos ocorridos no corpo de tropa. 

 

7 A MOTIVAÇÃO PARA INSERÇÃO DE NOVOS CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

 Com base nas teorias vigentes e nas práticas realizadas pela aviação em geral, importantes 

premissas e aspectos podem ser apontados no intuito de salientar a relevância da correta implementação 

e utilização de ferramentas de prevenção, por meio de conteúdos curriculares. 

 No decorrer de décadas a aviação internacional viu-se acometida por diversos acidentes. Tais 

ocorrências acabaram por agregar imensos conhecimentos para as ações preventivas, sobretudo pelos 

estudos técnicos-científicos realizados sobre casos de sinistros, entrevistas, laudos, relatórios, 

procedimentos e processos. 

Também cabe ressaltar o entrelaçamento de diversas áreas do conhecimento, motivadas pela 

necessidade multidisciplinar das atuações sobre o Homem, a máquina e o meio, exibindo considerações 

e análises de técnicos, operadores, engenheiros, médicos e psicólogos. 
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Ao associar tais aspectos com as peculiaridades das atividades militares, alguns assuntos podem 

ser abordados nas escolas visando uma melhor capacitação dos profissionais. A seguir, serão 

apresentados conteúdos disciplinares (programas, ferramentas e atividades) que podem ser empregados 

julgados essenciais para os futuros chefes e comandantes de diversos níveis no Exército Brasileiro, cujo 

objetivo é reduzir ou mesmo eliminar riscos durante a execução das atividades organizacionais. 

Visa elaborar instruções para a tropa focadas na transmissão de conhecimentos voltados para a 

Filosofia de Segurança, tendo como escopo a divulgação das noções básicas sobre a prevenção 

(princípios, definições, conceitos, ligações técnicas, documentações). A eficiente difusão das 

ocorrências estimula a plena participação dos diversos profissionais e especialistas que mobíliam a 

Organização Militar nas ações preventivas de acidentes (gráfico 1): 

 
   Gráfico 1: Número de relatos por evento (fatores contribuintes) reportados por uma OM em 2017 

 
   Fonte: Relatório Anual de Atividades 2017 do Comando de Aviação do Exército 

 

Assim, é possível observar uma maior especificidade de fatores, possibilitando um melhor 

entendimento da contribuição dos mesmos nas ocorrências institucionais. 

 

8 PROPOSTA DE CONTEÚDOS DE PREVENÇÃO A SEREM INSERIDOS NOS 
CURRÍCULOS ESCOLARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 
 Considerando as diferentes cargas horárias das diversas escolas do Exército Brasileiro, sugere-se 

uma grade curricular única, comum a todos os tipos de cursos e escolas, ensejando uma solução prática, 

eficiente e de rápida atualização (tipo modular). As matérias aqui apresentadas, suas respectivas 

disposições e cargas foram estabelecidas com base na experiência do autor: 2 anos como instrutor do 

Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx),  3 anos como Chefe da Seção de 

Aperfeiçoamento Profissional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

(CENIPA) da Força Aérea Brasileira e 3 anos como Chefe da SIPA do Comando de Operações 

Terrestres (COTer). 
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Tabela 1: Proposta de Carga Horária 

 Matéria Hora-aula 

1 A história da prevenção de acidentes 1 

2 A Filosofia de Segurança 1 

3 Os fatores contribuintes para o acidente 2 

4 Prevenção versus punição 1 

5 As barreiras contra o acidente 1 

6 As atividades da SIPA 2 

7 O Programa de Prevenção de Acidentes 4 

8 O Gerenciamento do Risco 4 

9 O Relatório de Prevenção 4 

10 Os elos da segurança e a legislação pertinente 2 

11 Estudo de caso 4 

 
Fonte: o autor 
 

As matérias propostas estão relacionadas e requerem um aprendizado contínuo, devendo ser 

ministradas na sequência apresentada.  

Diante das diferentes durações de curso nas escolas, após ministrar as 10 primeiras matérias, 

sugere-se que a matéria 11 seja repetida semestralmente. 

Matéria 1 

A história da prevenção de acidentes: tem como finalidade apresentar os primórdios da 

compreensão de um acidente, apresentando conceitos básicos e o desenvolvimento de teorias elaboradas 

em diversos ambientes de trabalho, servindo de base para a atual estruturação das ideias voltadas para a 

prevenção de acidentes. 

Matéria 2 

A Filosofia de Segurança: busca-se consolidar as vantagens das atividades preventivas durante 

a execução de tarefas no ambiente militar, valendo-se de um pensamento padronizado e multidisciplinar 

a ser empregado pelos diversos níveis de chefia da Força Terrestre. Seu escopo é a manutenção dos 

recursos humanos e materiais.  

Matéria 3 

Os fatores contribuintes para o acidente: seu objetivo é compreender a diversidade de 

componentes existentes na ocorrência de um acidente, apresentando as possíveis relações entre as ações 

e omissões humanas, as debilitações advindas de aspectos médicos e psicológicos e, por fim, a 

influência dos processos que envolvem os projetos de equipamentos e suas respectivas fabricações. 
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Matéria 4 

Prevenção versus punição: o foco é esclarecer a importância do comprometimento de todos os 

partícipes de determinada atividade, sem se preocupar com possíveis punições ou coerções pois, salvo 

para atos ilícitos deliberados, as todos os erros devem ser analisados sob a ótica de “como evitar”, 

propondo novas técnicas e procedimentos que possam evita-los no futuro.  

Matéria 5 

As barreiras contra o acidente: são apresentadas uma série de medidas que, devidamente 

implementadas num ambiente organizacional, servem de verdadeiras barreiras contra as ocorrências de 

acidentes, a saber: instituição de normas e regulamentações, aquisição e implantação de tecnologias 

aplicáveis ao ambiente de trabalho em questão, estabelecimento de padronizações, execução de 

treinamentos (já padronizados) e supervisão da execução das medidas anteriormente mencionadas. 

Matéria 6 

As atividades da SIPA: definir a equipe ideal de trabalho, seu nível de atuação nas diversas 

Organizações Militares e as principais atividades a serem desenvolvidas. 

Matéria 7 

O Programa de Prevenção de Acidentes: contém orientações sobre a realização de atividades 

que assegurem um nível aceitável de segurança às atividades militares; estabelecer atividades educativas 

em todos os níveis (palestras sobre combate às drogas, alcoolismo, prevenção ao suicídio, uso de 

equipamentos de proteção etc); proporcionar o acompanhamento e a mensuração dos indicadores de 

risco e, por fim, listar subprogramas e ações que, respeitando as especificidades das Organizações, 

contribuam para a redução dos acidentes. A figura 3 é o exemplo de um programa assinado por 

autoridade competente, especificamente para a Aviação do Exército, denominado Programa de 

Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. 
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Figura 3: Capa do Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 2018 - PPAA 2018 

 
Fonte: SIPAAerEx (COTer) 

 

É importante que possua um calendário de eventos relacionados à prevenção de acidentes, 

planejado conjuntamente com as demais atividades da Organização e aprovado pelo comandante. 

Matéria 8 

O Gerenciamento do Risco: consiste num formulário que deve ser preenchido antes de 

determinadas atividades específicas, visando à avaliação do risco por meio da mensuração de dados 

coletados (Anexo A). Sua finalidade é identificar e mensurar o risco, estabelecer a relação de custo-

benefício, verificar se pode ser assumido e monitorar possíveis variações do mesmo no decorrer da 

atividade. 

Matéria 9 

O Relatório de Prevenção: consiste num formulário que pode ser preenchido por qualquer 

pessoa, de caráter voluntário e sem a obrigatoriedade de ser identificado (Figura 4). Sua finalidade é 

reportar situações de risco que foram observadas para que a SIPA adote providências para elimina-las, 

divulga-las de forma ampla no âmbito da Força Terrestre e alimentar um banco de dados da instituição. 
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Figura 4: Modelo de Relatório de Prevenção empregado na Aviação Miliar Brasileira 

 
Fonte: Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) 

 

Matéria 10 

Os elos da segurança e a legislação pertinente: estabelecer as ligações sistêmicas para o 

funcionamento da prevenção de acidentes nos escalões de comando do Exército Brasileiro, divulgando 

as legislações e normas que amparam as atividades e coordenações que possam existir entre as 

Organizações Militares. 

Matéria 11 

Estudo de caso: apresentar o histórico de uma ocorrência real no âmbito da Força Terrestre, 

enumerando os aspectos factuais que antecederam o acidente, identificando os fatores contribuintes 

presentes e elaborando uma recomendação de segurança a ser emitida para todo o Exército. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A variedade de atividades desempenhadas na Força Terrestre tem exigido, cada vez mais, 

melhores desempenhos dos sistemas e pessoas que a compõe. Diante disto, a busca de uma maior 

eficiência tem gerado, em alguns casos, em perdas de material e até mesmo pessoal. 

“Durante o abastecimento da aeronave, o operador da bomba de combustível 
estava usando um óculos de proteção rachado, não oferecendo proteção 
integral dos olhos caso ocorresse algum vazamento de querosene na conexão 
da mangueira. 

100º Batalhão de Aviação do Exército 
15/11/2018 12:00 Z 

EB 6001 

Ten  Fulano 

fulanodetalabcd@gmail.com / (61) 4321-
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Considerando a complexidade das atividades desenvolvidas na aviação em geral, a segurança 

neste setor acabou por dominar as ações preventivas em todos os seguimentos de trabalho, sendo um 

modelo de conscientização, envolvimento e atitude. Por conseguinte, os protocolos preventivos 

utilizados pela International Civil Aviation Organization (ICAO) devem ser utilizados como referência 

para todas as ações realizadas cujo objetivo seja prevenir acidentes. Não obstante, a capacitação de 

profissionais na área de segurança no Estado Brasileiro se dá, na atualidade, no Centro de Investigação e 

Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), cujos cursos possuem conteúdos preconizados pela 

ICAO. 

Por outro lado, as escolas responsáveis pela formação e aperfeiçoamento dos efetivos 

profissionais do Exército Brasileiro (oficiais e sargentos) não possuem em seus conteúdos curriculares 

uma abordagem formal sobre a segurança nas atividades militares. 

Dessa forma, é desejável utilizar protocolos consagrados da segurança de voo em favor de 

atividades operacionais militares, sendo reajustados e compatibilizados conceitos e ferramentas que 

possam ser úteis para a eficiente capacitação de pessoal no âmbito dessas escolas, resultando em 

aumento de segurança. 

O detalhamento das matérias a serem abordadas na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO), Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das 

Armas (EAsA) e Escola de Sargento das Armas (ESA) bem como a carga horária sugerida constituem 

importante passo para introduzir, de forma definitiva, uma mentalidade de prevenção no seio da 

instituição. 

Por oportuno, intui-se a necessidade de que as referidas escolas realizem, anualmente, simpósios 

de assuntos exclusivamente focados na prevenção de acidentes, congraçando boas práticas, lições 

aprendidas e atualizações de interesse que porventura venham a surgir no cenário brasileiro e mundial. 

Não obstante, o presente Trabalho não só responde aos questionamentos inicialmente apontados 

mas também traz novos questionamentos suscitando o surgimento de futuras pesquisas, tais como os 

níveis de conhecimentos a serem propostos nas escolas (por abordarem diferentes fases profissionais dos 

militares), capacitação dos docentes, inserção de novas ferramentas focadas na segurança, estruturação 

das SIPA no âmbito dos diversos escalões do Exército. 

 

LA INSERCIÓN DE UNA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DESTINADA PARA LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LAS ACTIVIDADES MILITARES 

 

RESUMEN 
  

Este trabajo describe la importancia de la inserción de una Filosofía de Seguridad dirigida a la 

prevención de accidentes en las actividades militares. Tal enfoque se justifica por la necesidad de 
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reducir el número de accidentes ocurridos en el Ejército durante el cumplimiento de sus misiones 

institucionales. El objetivo es mostrar que la construcción de una mentalidad estandarizada y sólida, en 

lo que se refiere a la seguridad, en las escuelas de formación y perfeccionamiento del Ejército, 

posibilita el aumento de la preservación de vidas y de recursos materiales. Este propósito fue logrado 

por medio de una revisión bibliográfica de documentos acerca de la prevención de accidentes 

aeronáuticos en la aviación en general así como la aplicación de los conocimientos, prácticas y 

protocolos utilizados por la comunidad aeronáutica (incluyendo la Aviación del Ejército - AvEx) en las 

actividades de prevención de accidentes aeronáuticos, accidentes en el Ejército. No obstante, se realizó 

un análisis curricular de las escuelas de formación y capacitación para oficiales y sargentos de carrera 

del Ejército, quedando caracterizada la ausencia de contenidos escolares dirigidos a la prevención de 

accidentes. 

 

Palabras clave: Accidentes. Prevención. Seguridad. Filosofía de la Seguridad. Pérdida de recursos.  

 

REFERÊNCIAS 

 
BRASIL. Comando da Aeronáutica. Código de Ética do SIPAER: NSCA 3-12. Brasília, DF. 2008. 
 
_______. Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. Conceituação de Vocábulo, 
Expressões e Siglas de uso do SIPAER: NSCA 3-1. Brasília-DF. 2008. 
 
_______. Comando da Aeronáutica. Formação e capacitação dos recursos humanos do SIPAER: 
NSCA 3-10. Brasília, DF. 2013. 
 
_______. Comando da Aeronáutica. Gestão da Segurança Operacional: NSCA 3-3. Brasília, DF. 
2008. 
 
_______. Comando de Operações Terrestres. Caderno de Instrução. Gerenciamento de Risco aplicado 
às atividades militares: CI 32/2. Brasília-DF. 2005. 
 
_______. Comando de Operações Terrestres. Caderno de Instrução. Prevenção de Acidentes de 
Instrução: CI 32/1. Brasília-DF. 2002. 
 
_______. Comando de Operações Terrestres. Programa de Instrução Militar: EB70-P-11.001. 
Brasília-DF. 2018. 
 
_______. Gestão da Segurança Operacional: NSCA 3-3. [Brasília-DF], out. 2008. 
 
_______. Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999. Dispõe sobre as normas gerais para a 
organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 
 
_______. Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986. Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. 
_______. Portaria nº 071-Estado-Maior do Exército, de 26 de agosto de 1999. Aprova as Normas para 
funcionamento do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Exército. 
 



20 
 

 INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Aircraft accident and incident 
investigation (Annex 13). 10 ed. Montreal, 2010. 
 

ANEXO A - Formulário de Gerenciamento do Risco  
 

ASSERTIVAS V F N A 

O treinamento da tripulação está dentro dos prazos mínimos estabelecidos pelo PP-Av Ex.    

Vôo VFR com previsão de ser completamente VMC.     

A aeronave está com sua manutenção em dia.    

Sistemas da aeronave sem discrepâncias compatíveis com a missão.    

A carga de trabalho da tripulação está dentro dos limites estabelecidos pela N Op 01.    

 

OBSERVAÇÕES: 

 1. Qualquer número de resposta “FALSA” impede  a realização do vôo. 

 2. Apenas o Cmt da U Ae ou Cmt da Av Ex podem dar autorização (por escrito) para que a missão prossiga, independente do número de respostas “FALSA”. Os 
comandantes deverão levar em consideração o custo-benefício que essa decisão trará para a organização. 

 3. N A – não aplicável, ou seja, não tem nada a ver com a missão a ser realizada. Exemplos: 
 3.1. No caso de vôo de manutenção, no ítem “A aeronave está com sua manutenção em dia” , dever-se-á marcar NA. 
 3.2. No caso de vôo de instrução, no ítem “O treinamento da tripulação está dentro dos prazos mínimos estabelecidos pelo PP-Av Ex”, dever-se-á marcar NA. 

PARTE II  

 
a. FATOR MISSÃO V F DESC  PESO 
Tipo de missão aérea que NÃO gera fadiga física ou mental    2 
Local de pouso homologado por documentação aeronáutica    2 
Espaço Aéreo descongestionado e/ou sob serviço radar    1 
Mínimo = soma dos "FALSO" =                     Máximo (Min+Desc) =      
b. FATOR  INIMIGO V F DESC  PESO 
Sem ambiente hostil simulado    2 
Sem ambiente hostil real    3 
Mínimo = soma dos " FALSO " =                     Máximo (Min+Desc) =      
c. FATOR  TERRENO E COND METEO V F DESC  PESO 
Informações do terreno e meteorologia da rota e alternativas disponíveis    2 
Operação da Anv em terreno plano ou movimentado    2 
Temperatura  no solo entre 5ºC e 35ºC    2 
Mínimo = soma dos " FALSO " =                     Máximo (Min+Desc) =      
d. FATOR  MEIOS V F DESC  PESO 
CB com mais de 500 h totais e mais de 200 h na aeronave    1 
PT/PB com mais de 120 h na aeronave    1 
MV com mais de 100 horas na aeronave    1 
Pelo menos um dos pilotos tendo realizado vôo em menos de 50 dias    2 
Mínimo = soma dos " FALSO " =                     Máximo (Min+Desc) =      

 

 PARTE III 
 

 
1. CÁLCULO DA GRAVIDADE 

Iniciar com o valor básico (1) e, conforme o caso, adicionar os demais 
valores.  

  
2. CÁLCULO DO RISCO 

RISCO MÁXIMO = Multiplicar a somatória das probabilidades máximas pela 
gravidade 

 

Valor Básico Inicial 
                           

1 

  RISCO MÍNIMO = Multiplicar a somatória das probabilidades mínimas pela gravidade 
 

 

Vôo Tático 
                 

 +2     
Máxima  

 

 
 

 

Máximo 

    
Vôo de Instrução 

+2 
        +2 

Mínimo  Mínima  
 

Vôo com OVN +2 

Piloto Solo +3 

TOTAL  

 
4. AÇÕES ADOTADAS (monitorar) 

 
 
MISSÃO: 
LOCAL: DATA: 
PRENCHIDO POR: FUNÇÃO: 

 


