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RESUMO 
 

Este trabalho analisa a distribuição de especialistas de segurança, no âmbito do Exército 

Brasileiro, para a eficiente estruturação de um sistema de prevenção de acidentes. Tal abordagem 

é devida ao fato de possíveis aperfeiçoamentos no atual sistema de gestão de segurança no trabalho 

utilizado pela Força Terrestre, em suas diversas atividades. O propósito deste trabalho é avaliar o 

emprego de militares temporários especialistas em segurança no Exército, fomentando o 

desenvolvimento de atividades preventivas quanto à ocorrência de acidentes de qualquer natureza. 

Este intento foi alcançado mediante o estudo e análise da legislação prevista pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego na área de segurança ocupacional com as normas vigentes no Exército. Para 

tal, foi empregada uma abordagem qualitativa, com base em uma triangulação de técnicas de coleta 

de dados: coleta documental, observação sistemática e entrevista semiestruturada, na qual militares 

informantes, divididos em grupos, forneceram dados para o trabalho. A análise demonstrou que o 

emprego de militares temporários, com formação em segurança do trabalho, seria um vetor de 

transformação da Força Terrestre na manutenção e desenvolvimento da sua dimensão humana e 

operacional. 

Palavras-chave: Segurança do trabalho. Temporários. Prevenção de acidentes no Exército 

Brasileiro. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 O trabalhador no exercício das suas atividades laborais, independente de modalidade de 

profissão, é submetido a diversos fatores que geram situações de risco. Todos os dias, nas diversas 

organizações públicas ou privadas do Brasil, ocorrem acidentes de natureza ocupacional que geram 

prejuízos humanos e materiais.  

 A temática sobre acidente e saúde do trabalho, ano a ano, vem ganhando importância no 

intuito de resguardar o bem maior de qualquer entidade – a vida humana. Diversas empresas de 
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capital privado investem recursos com o objetivo de minimizar a possibilidade de ocorrência de 

acidentes. Trabalhos de prevenção, conscientização e capacitação são desenvolvidos nesta área. 

 Ao longo da carreira militar, o profissional das armas está exposto a vários tipos de riscos. 

O militar é exigido, diuturnamente, a permanecer em elevado nível físico, mental e psicológico, 

pois seu estado de prontidão é fundamental para atuar. Entre os fatores de risco ocupacional que o 

militar está exposto, encontram-se as longas jornadas de trabalho, aliadas ao stress físico e 

locomotor das operações, bem como a constante manipulação de diversos agentes mecânicos, 

biológicos e químicos. 

 Este trabalho apresenta o atual sistema de gestão de segurança do trabalho utilizado pelo 

Exército Brasileiro e seus possíveis aperfeiçoamentos, englobando a parte técnico-normativa até a 

execução nas diversas organizações militares da Força, fazendo um paralelo com a legislação 

prevista pelo Ministério do Trabalho e Emprego na área de segurança ocupacional. 

 O propósito deste estudo é analisar os aspectos relevantes do setor de segurança contida na 

Normas Reguladoras e sua aplicabilidade na esfera castrense, principalmente no tocante ao 

emprego de profissional especializado.  

 Esta meta foi alcançada mediante a coleta de dados e informações junto à organizações 

militares sediadas na guarnição de Boa Vista-RR, servindo de amostragem para o desenvolvimento 

dos trabalhos. 

 Para sua consecução, este trabalho foi dividido em três tópicos. O primeiro apresenta a 

legislação aplicada a prevenção de danos à saúde e segurança do trabalho. O segundo explora a 

prevenção de acidentes no Exército Brasileiro. Por fim, o último capítulo trata do profissional de 

segurança do trabalho. 

 

2 LEGISLAÇÃO APLICADA À PREVENÇÃO DE DANOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
  

 O homem, em seu ambiente de trabalho, está diariamente exposto a diversos fatores que 

contribuem para a ocorrência de acidentes. Esta exposição ao perigo é inerente a todas as profissões 

que a humanidade desenvolveu ao longo dos tempos. 

 Com o advento da industrialização, através da criação de máquinas e equipamentos, a 

exposição aos riscos de acidente no trabalho foram aumentando. Assim, estudos no setor de 

segurança para o trabalhador e a criação de leis trabalhistas propiciaram a evolução da matéria 

prevenção de acidentes (STEFANO, 2008). 

 Do último século até os dias atuais, o tema segurança no trabalho vem ganhando destaque. 

Diversas organizações e empresas pelo mundo vêm discutindo o assunto na busca de soluções que 

minimizem os efeitos ocasionados por acidentes ocupacionais. O foco vem sendo direcionado no 

sentido da prevenção e não no pós-acidente. A atuação no controle e gestão de riscos vem sendo 

incrementada e implantada com destaque nas instituições, através de políticas de organização do 

trabalho, práticas de gestão e métodos de segurança e saúde (LOBO, 2016).    

 A profissão militar possui características singulares de exposição ao risco ocupacional. O 

profissional das armas, assim, lida com diversos riscos em atividades de instrução ou serviço 

(EXÉRCITO, 2019).  

 Através da Lei nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919 (BRASIL, 1919), regulamentada por 

meio do Decreto número 13.498, de 12 de março do mesmo ano (BRASIL, 1919), consolidou-se a 

primeira regra que trata sobre indenização por acidentes de trabalho. Entretanto, esta lei aplicava-

se apenas para o setor ferroviário e tinha abrangência limitada. No ano de 1932, criou-se as 
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Inspetorias do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, transformadas em 1940 em 

Delegacias Regionais do Trabalho (BRASIL, 1932).  

 A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi criada por meio do Decreto nº 5.452, de 

01 de maio de 1943 (BRASIL, 1943), reunindo temas como a previdência social, justiça e 

segurança do trabalho. Em seu Capítulo V -  Da Segurança e da Medicina do Trabalho, a CLT 

aborda diversos assuntos como a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 

insalubridade, medicina do trabalho, máquinas e equipamentos, entre outros. Cabe destacar, que 

esta regra foi alterada no ano de 1977 e serviu de base para a criação das atuais Normas 

Regulamentadoras.  

 Em 08 de junho de 1978, por meio da Portaria nº 3.214 (BRASIL, 1978), regulamentou-se 

a Lei nº 6.514 (BRASIL, 1977), de 22 de dezembro de 1977, alterando o Capítulo V do Título II 

da CLT, instituindo, assim, as Normas Regulamentadoras (NR) sobre o papel do governo, 

empregados e empregadores na prevenção de danos à saúde e segurança do trabalho. 

 As NR vigentes tratam de diversos aspectos de saúde e segurança no trabalho, sendo as 

seguintes as mais conhecidas:  

 - NR 01 - Disposições Gerais; NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; NR 

06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI; NR 09 - Programas de Prevenção de Riscos 

Ambientais; NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; NR 12 

- Máquinas e Equipamentos; NR 15 - Atividades e Operações Insalubres; NR 16 - Atividades e 

Operações Perigosas; NR 17 - Ergonomia; NR 19 - Explosivos; NR 20 - Segurança e Saúde no 

Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis; NR 26 - Sinalização de Segurança; e NR 35 - Trabalho 

em Altura.   

 Visando atualizar o processo de prevenção de acidentes, diversas NR foram revisadas nos 

anos 90, entre elas a NR 7 (PCMSO–Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) e a NR 

9 (PPRA–Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). 

 Entre as Normas Regulamentadoras, a Norma Regulamentadora-1 trata sobre as 

disposições gerais das NR, estabelecendo que as normas relativas à medicina e segurança do 

trabalho são de obrigatória observância por empresas privadas e públicas e, também, por órgãos 

públicos de administração direta e indireta, bem como por órgãos do poder legislativo e judiciário 

que possuam trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

 Desta forma, no que tange aos militares como classe de trabalhadores, estes ficam 

desobrigados do cumprimento das Normas Regulamentadoras vigentes, uma vez que o Estatuto 

dos Militares é quem rege suas relações laborais, havendo, neste caso, uma diferenciação sobre as 

demais categorias de profissionais (NEVES, 2017).    

  

2.1 SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO (SST) 

 

 O entendimento sobre a questão da segurança do trabalho recai sobre as medidas 

necessárias à preservação da integridade e manutenção da capacidade de trabalho do profissional, 

minimizando os riscos de acidentes e possíveis doenças laborais. 

 O intuito da atividade de segurança e saúde do trabalho é prevenir, pois através de um 

eficiente e eficaz gerenciamento de risco nos diversos ambientes laborais, é possível se precaver 

contra acidentes de diversas naturezas. A máxima é evitar a desnecessária exposição a riscos 

previamente conhecidos, que levam a perdas humanas e materiais, onerando as empresas e 

organizações.      

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr1.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr5.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/cipa.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr9.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr11.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr12.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr15.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr16.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr19.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr20.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr26.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr35.htm
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   A atividade de prevenção de acidentes só se torna efetiva por meio de um programa 

consistente, com objetivos definidos e que considere tanto um incidente de pequeno porte quanto 

um com graves resultados (CAMPOS, 2014). 

 No Brasil, as organizações buscam o aperfeiçoamento da atividade de segurança do 

trabalhado por meio da capacitação em cursos e treinamentos, somada às inspeções e avaliações 

do processo. Cabe lembrar a exigência regulamentar do Ministério do Trabalho para que as 

empresas avaliem periodicamente os riscos a que seus trabalhadores estão submetidos, já que essa 

avaliação resulta em melhorias no sistema de prevenção de acidentes. Os dois programas de 

prevenção obrigatórios para as empresas são o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-

9) e o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (NR-7) (CHAVES, et. al., 2009).  

 Oliveira (2005, p. 20), cita a NR-9 que trata da elaboração e implementação obrigatória do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), por parte de empregadores e instituições 

 
Visando a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, através da 

antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 

ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em 

consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 
  

 O aludido autor menciona, ainda, sobre a NR-6 que trata exclusivamente do uso 

regulamentar de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) 

 
Em que define e estabelece os tipos de EPI’s a que as empresas estão obrigadas a fornecer 

a seus empregados, sempre que as condições de trabalho o exigirem, a fim de resguardar 

a saúde e a integridade física dos trabalhadores.  
  

 Contudo, o uso frequente dos equipamentos de proteção por parte dos empregados das 

empresas e instituições é prejudicado pelo fato do não fornecimento, da falta de fiscalização e 

orientação quanto ao uso. Isso prejudica a segurança ocupacional, expondo os trabalhadores a 

riscos desnecessários, e demonstra a ineficiência na utilização dos EPI’s.  

 É comum o desconhecimento das normas que envolvem a segurança do trabalhador em seu 

local de trabalho. Trabalhadores, diretores e gestores em diversas profissões, de maneira geral, 

desconhecem a legislação vigente sobre o tema, o que favorece a ocorrência de acidentes. 

   

2.2 IMPACTOS DOS ACIDENTES DE TRABALHO 

 

 Apesar das taxas de acidentes, nos dias atuais, a filosofia de segurança e saúde do 

trabalhador já se faz presente em grande parte das empresas pelo Brasil. Estudos do Ministério do 

Trabalho demostram que os acidentes laborais consomem grande aporte dos recursos destinados à 

previdência. Para se ter uma ideia, nos 15 primeiros dias de afastamento após o trabalhador sofrer 

um acidente de trabalho, os custos são pagos pelo empregador. Decorrido esse prazo, a Previdência 

Social arca com um benefício ao trabalhador correspondente à 70% dos seus proventos.  

 Este afastamento causa impacto na cadeia produtiva, seja para as empresas, bem como para 

o consumidor, pois a soma de custos eleva os preços e as despesas para todos. Entretanto, o valor 

da vida humana não tem preço e sua integridade não é facilmente recuperada por meio de 

indenizações.  

 Os serviços de saúde também ficam mais sobrecarregados com os acidentes de trabalho, 

sendo a grande maioria atendidos pelo Sistema Único de Saúde, envolvendo desde o atendimento 
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de emergência até tratamentos mais prolongados devido às sequelas decorrentes dos acidentes 

(NASCIMENTO et al, 2009). 

 Assim, grande parte dos custos diretos e indiretos oriundos dos acidentes de trabalho podem 

e devem ser evitados por meio do fomento em programas efetivos de segurança e em atividades 

preventivas junto trabalhador.  

 O mesmo autor comenta que uma forma de se prevenir o acidente é através de treinamento 

e orientação, de forma que o trabalhador possa desenvolver suas atividades com segurança. Esta 

capacitação deve ocorrer em linguagem compreensível, enaltecendo as atividades e métodos que 

serão utilizados, os riscos envolvidos e o papel de cada um no processo.  

 Barbosa Filho (2011), destaca sobre o papel da sinalização no ambiente de trabalho como 

meio de informar da proximidade de uma situação de perigo, a qual se deve ter máxima atenção a 

fim de evitar eventos inesperados. 

 O autor afirma que através da constituição da CIPA, do emprego da Análise Preliminar de 

Riscos – APR, da instituição do Diálogo Diário de Segurança–DDS, da elaboração e informação 

do mapa de risco por etapas, além da divulgação dos progressos colhidos nas atividades preventivas, 

é possível obter o compromisso do trabalhador na atividade de prevenção de acidentes. 

 

3 PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO EXÉRCITO BRASILEIRO 
  

 A fim de propiciar o desenvolvimento e a execução de ações preventivas no Exército 

Brasileiro, o Comando de Operações Terrestres – COTER implementou, em 2002, o Caderno de 

Instrução 32/1 (EXÉRCITO, 2002) - Prevenção de Acidentes de Instrução. 

 Seu intento era incrementar e desenvolver a filosofia de prevenção de acidentes no Exército, 

ao fornecer uma orientação sumária à Força Terrestre sobre os mecanismos necessários para o 

progresso da prevenção de acidentes e o gerenciamento de risco nas atividades militares. 

 Este CI teve seu conteúdo baseado em lições aprendidas e obtidas através de um sistema de 

relatórios voluntários, captando sugestões para o aperfeiçoamento da matéria e de outras normas 

em vigor. Nos pressupostos básicos do CI 32/1, há a crença de que todos os acidentes podem e 

devem ser evitados e que a atividade de prevenção de acidentes na instrução faz parte das funções 

e responsabilidades dos comandantes, chefes e diretores, em todos os níveis.  

 A Figura 01, abaixo, demonstra a cadeia de eventos que levam a um acidente, pois o mesmo 

é resultado de uma sequência de eventos, denominados “fatores contribuintes”, que se convergem 

até um ponto irreversível, onde não há mais como evitar seu acontecimento.  
Figura 01 – Fatores Contribuintes 

 
 Fonte: (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019, p. 15). 
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 Tal norma, de conhecimento obrigatório por todos os militares, servia de orientação para 

as medidas preventivas a serem adotadas, pelos diversos escalões de comando do EB, durante o 

desenvolvimento do ano de instrução.  

 Em 2005, o COTER elaborou um método de gerenciamento de risco difundido através de 

orientações inseridas no Programa de Instrução Militar (PIM). O PIM é um documento anual do 

EB que rege o desenvolvimento do ano de instrução militar para a Força Terrestre e assinala que o 

gerenciamento de risco é uma ferramenta de apoio e trabalho, que deve ser praticado na fase de 

planejamento, de forma a evitar acidentes.    

 O foco principal desta ferramenta é a transformação de um risco apresentado em um 

componente de valor, um grau de risco. Por meio da avaliação de risco realizada em formulários 

agrupados em fatores material, operacional e infraestrutura, é possível o medir este índice e atuar 

na prevenção de acidentes.   

 Estes formulários de gerenciamento são encontrados no Caderno de Instrução 32/2 - 

Gerenciamento de Risco Aplicado às Atividades Militares (CI 32/2), que está subdividido nas 

principais atividades militares inerentes ao ano de instrução e são de caráter obrigatório para a 

realização de exercícios de preparo e emprego da Força Terrestre. Além desta obrigatoriedade, o 

documento enfatiza a necessidade de constate supervisão por parte de comandantes, chefes e 

diretores, no intuito de minimizar ou mitigar a ocorrência de fatores contribuintes que venham a 

causar acidentes no EB. 

 Quanto aos procedimentos, o CI 32/2 prevê a elaboração e o preenchimento de formulários 

específicos, através de planilhas, que possibilitem uma visão prévia da atividade que se pretende 

realizar, apontando os fatores da probabilidade que merecem destaque no quesito segurança.  

 A sistemática de prevenção de acidentes na IM e no Serviço possui um segmento 

direcionado à coleta de dados, por meio do Relatório Quantitativo e do Relatório Qualitativo de 

Acidentes, que deverão ser enviados pelos Comandos Militares de Área ao COTER, conforme 

previsto no PIM. Com as informações contidas nesses relatórios, o COTER terá condições de 

assessorar o Comandante do Exército (Cmt Ex) na tomada de iniciativas e decisões sobre a 

Prevenção de Acidentes (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019).   

  

3.1 GERENCIAMENTO DE RISCO NA FORÇA TERRESTRE 

 

 Em 14 de fevereiro de 2019, o COTER aprovou o Caderno de Instrução de Prevenção de 

Acidentes e Gerenciamento de Risco nas Atividades Militares (EB70-CI-11.423) - 1ª Edição, que 

revogou o CI 32/1 e o CI 32/2. Assim como seus antecessores, esta norma visa o desenvolvimento 

e a execução das atividades atinentes à prevenção de acidentes e gerenciamento de risco na 

instrução militar, no serviço e em outras atividades.   

 Nos pressupostos básicos, há a determinação para que cada Organização Militar (OM) do 

EB designe, em seu Boletim Interno (BI), um Oficial de Prevenção de Acidentes da Unidade (Of 

Prev Acdt U). A este militar cabe a função de assessorar o Comandante (Cmt) para as ações de 

prevenção de acidentes, devendo elaborar um Programa de Prevenção de Acidentes na Instrução 

(PPAI). 

 A intenção é pôr em prática ações e procedimentos preventivos, que atendam às 

características específicas das diversas OM do Exército Brasileiro, dando destaque nas áreas da 

supervisão, motivação e educação dos militares, de modo a reduzir ou eliminar a chance de ocorrer 

acidentes. 
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 Cabe mencionar que o conceito de Gerenciamento de Risco (GR) foi desenvolvido a partir 

da metodologia de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, amplamente utilizada na 

aviação civil e militar, porém com maior abrangência (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019).  

 O autor ainda descreve que o GR tomou corpo quando passou a ser considerado uma 

ferramenta disponível aos comandantes para auxílio à tomada de decisão. Graças à sua utilização, 

foi possível reduzir-se a níveis aceitáveis os riscos inerentes às atividades militares, diminuindo-se 

as baixas e preservando em melhores condições o material. A experiência tem demonstrado que 

somente ao avaliar, previamente, o risco envolvido em determinada operação ou atividade é que se 

pode tomar decisões eficientes, reduzindo-se de forma sensível a probabilidade de ocorrência de 

falhas ou acidentes que comprometam o cumprimento da missão. 

 No tópico que versa sobre as responsabilidade e atribuições do Comandante, Diretor ou 

Chefe de OM, há a orientação para comunicar, de imediato, os acidentes ocorridos por meio dos 

Relatórios Qualitativos e Quantitativos de Acidentes contidos nos anexos do CI, além de 

acompanhar e transmitir aos seus subordinados os alertas de prevenção fornecidos pelo COTER, 

no Portal do Preparo (http://www.portaldopreparo.eb.mil.br/coter/). 

 Em que pese um acidente ser de ordem aleatória, onde os eventos são variáveis, há uma 

relação comum entre os fatores contribuintes e a cadeia cronológica desses acontecimentos. Nesse 

sentido, é possível afirmar que todo incidente possui uma base histórica, por ser resultado de uma 

soma sequencial de eventos.  

 No CI de 2019, há a menção de que uma vez identificados e analisados os eventos anteriores 

que contribuíram para o acidente, pode-se adotar medidas adequadas à neutralização de tais fatores. 

Assim, embora alguns tipos de eventos de natureza mais complexa requeiram trabalhos de 

prevenção mais intensos e elaborados, pode-se afirmar que todos os acidentes podem e devem ser 

evitados. Para isto, basta que sejam desenvolvidas, por pessoal adequadamente qualificado, tarefas 

eficazes de prevenção (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019).   

 Exército Brasileiro (2019) destaca que o risco é intrínseco à atividade militar, entretanto, 

por si só, isso não justifica um elevado número de baixas por acidente, seja em tempo de paz ou de 

guerra. Assim, o maior grau de risco que envolve as atividades militares exige que seus 

profissionais balizem suas condutas no trinômio da prevenção de acidentes: perícia, normatização 

e mentalidade.  

 Perícia é entendida como a capacidade do especialista, previamente habilitado através de 

cursos ou estágios, em executar uma atividade específica. Desse modo, a prevenção de acidentes 

no escopo militar perpassa, também, com a escolha prévia do militar especializado e responsável 

por executar determinada atividade. Neste caso, não se torna absoluta apenas a experiência 

adquirida no dia a dia do trabalho militar. A habilitação prevista em normas legais, obtida através 

de cursos de formação, torna-se fundamental para qualquer tipo de instrução ou serviço. A título 

de exemplo, um militar designado para ser o responsável em conduzir uma instrução de técnicas 

especiais com o emprego de embarcações deverá possuir as habilitações necessárias pelos órgãos 

competentes.  

 O EB orienta que o Of Prev Acdt realize Vistorias de Segurança na Instrução (VSI), durante 

as instruções de sua OM. Esta atividade é apresentada como uma ferramenta extremamente útil ao 

desenvolvimento de atividades de pesquisa e de avaliação dos pontos potencialmente perigosos e 

sua finalidade é única e exclusivamente a prevenção de acidentes (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2019).  
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 Exército Brasileiro (2019) assevera que por se tratar de uma atividade proativa de busca e 

análise de informações, a VSI visa à identificação de condições que afetam a segurança e o 

principal objetivo é propor recomendação de ações mitigadoras em relação às condições de risco 

levantadas.  

 

4 O PROFISSIONAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

  

 O tema segurança do trabalho vem ganhando destaque nas diversas empresas e instituições, 

aumentando a demanda por profissionais especialistas na atividade de segurança e saúde no 

trabalho, priorizando a capacitação de pessoas nesse sentido (FACULDADE UCL, 2018).  

 O profissional de segurança do trabalho, atualmente, é o grande gestor na garantia da 

segurança e saúde dos trabalhadores e colaboradores de uma empresa. É o responsável por estudar 

o ambiente de trabalho e levantar possíveis riscos que tragam lesões aos demais profissionais. Para 

tal, promove atividades de treinamento, inspeção e orientação que visam desenvolver um clima de 

segurança organizacional. 

 Por ser de fundamental relevância para qualquer instituição, o agente de segurança do 

trabalho necessita possuir determinado perfil, demonstrado através de atributos cognitivo e 

psicomotor que o permitam bem executar tal função (NETO, 2019).        

 Assim, o profissional envolvido na atividade de segurança do trabalho deve ter em mente a 

preocupação em atuar de modo preventivo. Esta prevenção começa na confecção de mapas, planos 

e demais ações preventivas que forneçam os riscos inerentes aos processos, de forma a evitar 

qualquer ocorrência que se traduza em algum acidente. A análise e identificação prévia de 

procedimentos falhos, evitando ambientes inseguros, possibilita a prevenção e a tomada de medidas 

que reduzam as oportunidades de lesão (MARCONDES, 2019). 

 Outra característica essencial deste profissional é o seu conhecimento sobre os processos 

do local aonde trabalha. O segurança do trabalho conhece a cultura organizacional da empresa em 

que atua, seja através dos métodos desenvolvidos, bem como das instalações e ferramentas 

empregadas. Por ter um envolvimento próximo da realidade diária dos demais trabalhadores, ele 

consegue atuar preventivamente nas ações que colocam em risco os demais profissionais. Cabe 

mencionar que uma postura mais distante do trabalho diário desenvolvido na empresa, por parte 

deste profissional, inviabiliza o acesso a informações e não produz o efeito preventivo aos riscos.

 No trato diário com as atividades da organização, o profissional de segurança do trabalho 

precisa do contato constante com as seções e equipes de trabalhadores, pois ao atuar com os demais 

colaboradores da empresa, reduz-se a resistência sobre o tema segurança e se estabelece um canal 

acessível de comunicação que lhe permite realizar as avaliações e observações necessárias para a 

melhoria e manutenção de um ambiente seguro. Um exemplo disso, são as inspeções que visam ao 

pleno cumprimento das normas de segurança, além da fiscalização quanto ao uso dos EPI´s e 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 

 Outra preocupação do profissional de segurança é com o seu constante aperfeiçoamento. 

Este gestor, no que tange às leis de segurança do trabalho, deve manter-se atualizado, pois a 

legislação sofre mudanças que geram novas exigências para empresas e trabalhadores.   

 No mais, o profissional que atua nessa área necessita estar plenamente qualificado e 

atualizado com as novas tendências e equipamentos, implementando o que há de mais moderno e 

seguro na gestão de riscos ocupacionais. 
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 4.1 O ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

  

 A Portaria nº 3.275, de 21 de setembro de 1989, da então Ministra de Estado do Trabalho - 

Dorothea Werneck, considerando o disposto no art. 6º do Decreto 92.530, de 09 de abril de 1986, 

definiu as atividades do Técnico de Segurança do Trabalho (BRASIL, 1986; BRASIL, 1989). 

 Entre estas atividades, observa-se a constante preocupação e engajamento do Técnico de 

Segurança do Trabalho no estudo e acompanhamento dos riscos laborais existentes, bem como a 

incessante busca na eliminação ou neutralização destes. A análise dos fatores de risco das empresas 

e organizações, além da orientação aos trabalhadores e gestores de todos os níveis, somados à 

promoção de debates e treinamentos visam à redução permanente dos riscos de acidentes de 

trabalho (BRASIL, 1989). 

 A promoção de intercâmbio e aperfeiçoamento profissional no setor de segurança do 

trabalho e saúde é uma das metas do Técnico de Segurança do Trabalho nas empresas. Seu esforço 

é consolidado quando há melhoria palpável das condições de trabalho, principalmente em 

atividades insalubres, penosas ou perigosas (BRASIL, 1989).    

 Anualmente, o Exército Brasileiro abre inscrições para o processo seletivo que visa 

preencher vagas de militares temporários. Por meio das Regiões Militares (RM), ocorrem a seleção 

dos candidatos para Oficiais e Sargentos Técnicos Temporários, conforme as demandas da Força 

Terrestre. 

 Assim, são selecionados homens e mulheres com nível técnico em diversas áreas, como: 

Administração, Contabilidade, Informática, Mecânica, Enfermagem, Edificações, Radiologia, 

Segurança do Trabalho, Saúde Bucal, entre outros. Estes voluntários concorrem ao Processo 

Seletivo para Terceiro Sargento Técnico Temporário (EXÉRCITO, 2019).  

 Cabe frisar que na área de atuação da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, com sede na cidade 

de Boa Vista/RR, não há nenhum Sargento Técnico Temporário com habilitação em segurança do 

trabalho. 

  No âmbito das Forças Armadas, especificamente no EB, esse especialista terá como 

atividades a inspeção dos locais de trabalho dos militares, dos diversos equipamentos e 

ferramentais empregados, sejam bélicos ou não, além das instalações militares, com o intento de 

conhecer os fatores contribuintes que levam aos riscos de acidentes. Deste ponto, após a 

identificação desses fatores, será possível estabelecer mudanças de normas e técnicas empregadas, 

sem contar a questão do uso constante de equipamentos de proteção. 

 Caberá ao Sargento Técnico em Segurança do Trabalho as diligências necessárias a garantir 

o pleno desenvolvimento ocupacional das diversas seções de uma OM, verificando, por exemplo, 

o nível de proteção praticado nos postos de abastecimento de combustíveis, na seção de saúde, no 

pelotão de manutenção de viaturas, na seção de aprovisionamento, no pelotão de obras, entre outras. 

   

5 MATERIAL E MÉTODO 
 

 A pesquisa foi realizada em seis unidades de tropa do Exército Brasileiro, localizadas em 

Boa Vista/RR. Foi realizada uma observação criteriosa com a frequência de duas vezes por semana, 

durante o período de dois meses, sendo um mês em cada três das unidades militares pesquisadas. 

 A abordagem ocorreu com o universo de 30 (trinta) militares do Exército Brasileiro, cuja 

seleção foi balizada por profissionais que possuem atribuições de fiscalização, coordenação ou 

execução de atividades nas OM pesquisadas.  
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O processo de coleta adveio através de entrevista semiestruturada (modelo de questionário 

e roteiro de entrevista aberta), com isso foi possível coletar dados diretos e captar a subjetividade 

presente nos valores, atitudes e opiniões do universo pesquisado. As pesquisas ocorreram com os 

militares que trabalham diretamente envolvidos nas atividades de instrução, segurança e rotineiras 

nas organizações militares. 

 Apesar da amostragem empregada ser da ordem de 30 militares, a mesma se mostrou 

condizente e suficiente para a pesquisa qualitativa, pois a relevância dos dados obtidos se fez 

oportuna e válida conforme a metodologia empregada. Em determinado ponto da pesquisa, foi 

observado que as respostas e declarações eram comuns, apesar das diferenças que envolvem cada 

tipo de organização militar.    

O presente estudo cumpriu os aspectos normativos, obedecendo aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução n.º466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

tendo seu protocolo validado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme CAAE nº 

18706319.3.0000.5111.  

 

6 RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

 Através da instituição das Normas Regulamentadoras (NR), por meio da CLT, houve um 

incremento do papel das empresas privadas e instituições públicas quanto a segurança e saúde do 

trabalho. A preocupação com acidentes de natureza ocupacional ganhou relevância e tanto 

empregados como empregadores passaram a entender seu papel no processo preventivo. 

 No que tange à amplitude das NR, a NR-1 trata do dispositivo geral que abrange as 

atividades de segurança do trabalho, como sendo obrigatória para instituições públicas ou privadas, 

incluindo quaisquer órgãos do poder judiciário e legislativo que possuam trabalhadores tutelados 

pela CLT.   

 O universo dos militares, como profissionais das armas, fica à parte da regência das NR, 

pois o Estatuto dos Militares regulamenta sua forma de atuar. Assim, no tocante a segurança e 

medicina do trabalho, diferentemente dos servidores civis, os militares ficam condicionados a 

normas próprias para a prevenção de acidentes laborais.     

 No Exército Brasileiro, foram implementados os CI 32/1, CI 32/2 e o EB70-CI-11.423, 

sendo que a aplicação dessas normas trata do preparo da Força Terrestre e do emprego em 

operações reais.  

 No dia-a-dia das OM, o militar atua em diversas áreas de apoio às atividades operacionais. 

Há militares em seções administrativas, em seções de saúde, manutenção, aprovisionamento, 

almoxarifado, transporte, obras, entre outras, além do serviço de escala para a garantia da segurança 

das instalações. 

 Assim, no estudo das práticas de segurança na atividade militar e na análise das normas 

gerais de segurança do Exército Brasileiro, por meio da coleta de dados para o aperfeiçoamento do 

sistema de prevenção de acidentes na Força Terrestre, esta pesquisa chegou aos seguintes 

resultados: 

 

 a) Conhecimento técnico sobre segurança no trabalho 

 Conforme a tabela 1, observou-se que nas organizações militares pesquisadas, nas 

atividades do pelotão de obras, manutenção de viaturas, transporte e engenharia leve e pesada, os 

profissionais envolvidos possuem e aplicam o conhecimento técnico sobre segurança no trabalho. 
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 Tabela 1 – Conhecimento técnico sobre segurança no trabalho 

Efetivo Concorda Discorda 

Militares 29 04 

Total 33 

   Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

         

   b) Equipamento de Proteção Individual 

 Em sua maioria, os militares das OM pesquisadas estão empregando os EPI nas tarefas 

diárias. Contudo, conforme o gráfico 1, há um percentual que demonstrou a inexistência deste 

equipamento de segurança nas seções ou o seu mal estado de conservação. Isto enfraquece a 

proteção e a segurança dos profissionais em suas tarefas diárias e eleva a exposição ao risco. 
  

Gráfico 1 – Equipamento de Proteção Individual 

 
   Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 c) Uso obrigatório de EPI’s 

 A tabela 2 demonstra que os militares usam, em determinadas atividades, o equipamento 

de proteção individual previsto. Porém, há falhas de fiscalização e cobrança dos responsáveis de 

cada seção pesquisada junto aos seus subordinados. Cabe salientar que o uso de EPI’s é um fator 

determinante para a segurança e proteção do trabalhador. 
 

  Tabela 2 – Uso obrigatório de EPI´s 

Efetivo Há fiscalização 
Não há 

fiscalização 

Militares 25 08 

Total 33 

   Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 d) Lesão ou acidente no ambiente de trabalho 

 Conforme o gráfico 2, houveram lesões e acidentes com os militares entrevistados, sendo 

que causa geral foi por falta ou o não uso de equipamentos de proteção individual. Estes acidentes 

tiveram como reflexo a inatividade dos militares em prazos que foram de 01 (uma) semana a 02 

(dois) meses afastados do trabalho. As lesões ocorreram, principalmente, na região dos olhos, 

coluna e pés. 

82%

6%
12%

Existe EPI Não Existe EPI EPI em mal estado
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  Gráfico 2 – Lesão ou acidente no ambiente de trabalho 

 
  Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 e) Criação de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - CIPAT  

 Segundo a legislação brasileira em vigor, a CIPAT é uma comissão constituída por 

representantes indicados pelo empregador e membros eleitos pelos trabalhadores, em cada 

estabelecimento da empresa, que tem a finalidade de prevenir 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. A pesquisa, vista na tabela 3, demonstra que os militares são a 

favor da criação de uma CIPAT em suas OM, de forma a reduzir os riscos de acidentes no ambiente 

de trabalho.  
Tabela 3 - Criação de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

de Trabalho  

Efetivo Concorda Discorda 

Militares 32 01 

Total 33 

   Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 f) Convocação de militares temporários especializados em segurança e saúde do 

trabalho  

 De acordo com a tabela 4, a incorporação de militares especializados na área de saúde e 

segurança do trabalho, nas OM, seria um fator positivo no aperfeiçoamento das atividades de 

prevenção de acidentes e doenças ocupacionais na Força Terrestre. Esses profissionais possuem 

expertise na gestão e análise de riscos e seriam um vetor preventivo na preservação de vidas, além 

de um multiplicador de conhecimentos para os militares.   

  
Tabela 4 - Convocação de militares temporários especializados em     

segurança e saúde do  trabalho 

Efetivo Concorda Discorda 

Militares 31 02 

Total 33 

   Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

15%

85%

Sofreu acidente Não sofreu acidente
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 g) Criação de cursos/estágios de especialização para militares de carreira ou 

temporários, na área de segurança e saúde do trabalho  

 Visto na tabela 5, a capacitação de militares na área de segurança e saúde do trabalho, seja 

por cursos ou estágios, é vista como uma necessidade face às atividades de risco desempenhadas 

nas OM. Na busca de um ambiente seguro e com zero acidentes, os militares pesquisados relatam 

que a especialização em segurança ocupacional traria benefícios positivos para a coletividade, fora 

a possibilidade de difusão do conhecimento.    

  
Tabela 5 - Criação de cursos/estágios de especialização para militares de 

carreira ou temporários, na área de segurança e saúde do trabalho 

Efetivo Concorda Discorda 

Militares 33 00 

Total 33 

   Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 h) Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT 

 A exemplo do que é realizado nas empresas privadas, a SIPAT seria uma oportunidade para 

a OM ser orientada quanto a ergonomia no trabalho, uso de EPI, palestras sobre segurança e saúde 

laboral e até aulas específicas, como direção defensiva. O gráfico 3 demonstra que 94% do universo 

concordam com a realização desta atividade para a melhoria das condições de prevenção de 

acidentes.  
  

   Gráfico 3 - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

 
  Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 Além destas questões, sugestões foram fornecidas pelos entrevistados, onde algumas ações 

apresentadas devem ser consideradas no processo de estruturação de um eficiente sistema de 

prevenção de acidentes nas organizações militares: 

 - Melhoria dos locais de trabalho, através da instalação de uma iluminação ideal e acústica 

apropriada; 

 - Maior sinalização nas diversas seções das OM quanto ao uso obrigatório de EPI (avisos 

visuais); 

 - Análise dos acidentes ocorridos na OM e posterior divulgação das medidas adotadas, de 

modo a evitar novas ocorrências; 

88%

6%
6%

Concorda
Totalmente

Concorda
Parcialmente

Discorda
Parcialmente
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 - Realização de palestras e seminários sobre o assunto segurança e saúde do trabalho, 

abordando temas como EPI, EPC e técnicas de segurança; 

 - Promover a conscientização dos militares quanto ao trabalho coletivo na busca de um 

ambiente de trabalho seguro e estável; 

 - Oferta de cursos e estágios na área de segurança ocupacional; 

 - Aquisição de EPI/EPC para os militares, em quantidade compatível com a função 

desempenhada (óculos de proteção, luvas, cintos de segurança, capacetes, protetor auricular, etc); 

 - Distribuição de ferramental adequado ao trabalho executado pelos militares; e 

 - Aquisição de material de segurança e sinalização para os postos de abastecimentos de 

combustíveis nas OM.   
   

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo buscou apresentar a atual sistemática de segurança no trabalho utilizado pelo 

Exército Brasileiro, nas suas mais diversas atividades, e seus possíveis aperfeiçoamentos. A 

bibliografia agregou conhecimentos e informações úteis sobre o aspecto normativo, como as leis 

que envolvem a integridade do trabalhador e as Normas Regulamentadoras – NR, permitindo um 

paralelo entre a profissão civil e militar.  

Neste contexto, a evolução das normas e leis, o trabalho de conscientização sobre o tema, 

passando pela fiscalização das atividades e capacitação de profissionais foram fundamentais para 

o desenvolvimento da cultura de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. 

A preservação da vida humana, independente da atividade laboral realizada, é um direito 

de qualquer profissional e um dever de qualquer empregador. No universo dos trabalhadores civis, 

as NR abarcam quase a totalidade das atribuições e responsabilidades que devem ser observadas 

na busca de um ambiente seguro, independente do risco. 

Em que pese os riscos envolvidos nos diversos exercícios de treinamento ou em operações 

reais, os militares do EB estão subordinados ao Estatuto dos Militares e aos diversos dispositivos 

internos que regem a prevenção de acidentes. 

É oportuno destacar que a Força Terrestre, a exemplo das demais organizações civis ou 

militares, possui a necessidade do aperfeiçoamento constante de sua gestão de segurança 

ocupacional, minimizando riscos desnecessários ao seu pessoal no exercício das suas atividades. 

Apesar de possuir um sistema particular de segurança no trabalho, o Exército Brasileiro 

busca atender ao previsto nas normas elaboradas pelo Ministério do Trabalho. Contudo, é possível 

seu aperfeiçoamento através da incorporação de militares temporários especialistas em segurança 

do trabalho ou por meio da capacitação de militares temporários ou de carreira na área de 

segurança. 

Com o propósito de avaliar o emprego de militares temporários especialistas em segurança 

no Exército, constatou-se que nas Organizações Militares sediadas na guarnição de Boa Vista-RR, 

os militares pesquisados apontaram como positiva esta convocação. A gama de conhecimentos e o 

expertise dos profissionais formados na área de segurança do trabalho trariam um avanço nas 

atividades preventivas dentro do EB.  

 Questões como Equipamentos de Proteção Individual, Equipamentos de Proteção Coletiva, 

exigências legais e de uso obrigatório de equipamentos de segurança, treinamento de equipes, 

CIPAT, SIPAT, conhecimento técnico sobre segurança no trabalho, entre outros da área de 

segurança, seriam atribuídos a este militar especialista. 



15 

 

 

Assim, os resultados coletados traduzem que o emprego de militares especialistas em 

segurança do trabalho, nas diversas OM do EB, seria de extrema valia para o processo de 

transformação da Força na sua dimensão humana e operacional.  

Importante destacar que a manutenção da operacionalidade do Exército perpassa pela 

preservação dos seus recursos humanos e materiais, por meio de um eficiente e eficaz sistema de 

segurança do trabalho.  

 Foi possível observar que pela gama de atividades exercida em uma organização militar, 

existem riscos inerentes a execução dessas tarefas. Seja na seção de obras, manutenção de viaturas, 

aprovisionamento, entre outras, o profissional militar está exposto constantemente a acidentes de 

natureza laboral. É nesse aspecto que o uso correto de EPI e EPC, específicos para cada trabalho, 

reduziria, sobremaneira, a possibilidade de danos à saúde do militar.  

 Contudo, apenas o uso dos equipamentos de proteção, aliado a uma permanente 

fiscalização, não é capaz de evitar acidentes. A busca por um ambiente seguro e que atenda as 

exigências em lei, juntamente com o treinamento adequado, favorece o desenvolvimento de 

práticas de segurança e saúde no ambiente de trabalho. Entre as possíveis medidas, dentro de um 

programa de prevenção, encontra-se a implantação do Diálogo Semanal de Segurança – DSS.  

 Os programas de segurança do Exército devem seguir a legislação vigente, com suas 

adaptações a cada caso peculiar da vida castrense. A Força Terrestre deve atentar para redução de 

riscos em sua esfera de atribuições, pois o militar é a sua peça fundamental. 

 Seja no meio civil, como na área militar, a conscientização que o trabalho conjunto reforça 

a filosofia do “ACIDENTE ZERO”, mostra que tanto trabalhador, como chefes e diretores 

necessitam de sinergia para fomentar o pleno desenvolvimento de políticas e ações voltadas para a 

segurança e saúde no ambiente de trabalho.      
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