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ESTUDOS DE PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS NO PROJETO DE COLETES 

BALÍSTICOS  

Resumo 

 

A necessidade de se conceber produtos ergonomicamente ajustados às características do 
usuário de forma a não lhe trazer impactos negativos no conforto e na saúde tem gerado 
frequentes questionamentos sobre as medidas antropométricas do homem brasileiro. Essa 
realidade é mais acentuada quando se trata da concepção de produtos de uso obrigatório, 
como é o caso dos equipamentos de proteção individual (EPI). Em uma unidade militar das 
Forças Armadas brasileiras que recebe indivíduos do gênero masculino e feminino de todas as 
regiões do Brasil, foi realizada uma pesquisa semiestruturada com roteiro único, em 141 
militares femininos e 519 militares masculinos, para identificar informações que abordam 
aspectos de conforto, satisfação e usabilidade em relação aos coletes balísticos 
disponibilizados e estabelecer parâmetros antropométricos detalhados e representativos da 
população militar dessa organização militar. Os resultados apontam um grande 
desconhecimento por parte dos usuários em relação à correta utilização dos coletes e um 
enorme descontentamento com o grande desconforto provocado por seu uso, e com os 
resultados antropométricos evidenciando que as medidas apresentadas na Norma do Exército 
– usada na confecção dos coletes – não correspondem à realidade da OM, consolidando a 
necessidade de redesign - redimensionamento das medidas, com características técnicas, 
ergonômicas e estéticas, respeitando a interface “ergonomia e segurança”. Os estudos obtidos 
revelaram dados que indica necessidade de uma atualização das normas utilizadas pelo 
Exército brasileiro para parametrizar a confecção dos coletes utilizados pelos seus militares. 

 
 

Palavras-chave: Coletes balísticos, ergonomia, antropometria, militar 

 

 



 

 

STUDIES ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN SHIELD PROJECT BODY ARMOR 

 

Abstract 

 
The development of products ergonomically adjusted to the characteristics of the user, 

in a way to avoid negative impacts on the comfort and health has led to frequent questions 
about the anthropometric measurements of the Brazilian man. Such statement has ever been 
more pronounced when it comes to an obligatory product design, as the case of personal 
protective equipment. This reality is more pronounced when it comes to product design is 
obligatory, as is the case of personal protective equipment. In a military unit of the Brazilian 
Armed Forces who receives among males and females from all regions of Brazil, a survey 
was conducted semistructured script with single women in 141 military and 519 military men, 
to identify information that address aspects of comfort, satisfaction and usability in relation to 
ballistic vests available anthropometric parameters and establish detailed and representative of 
the military population of military Organization. The results show a great ignorance on the 
part of users regarding the proper use of lifejackets and a huge discontent with great 
discomfort caused by its use, and anthropometric results show that the measures outlined in 
the Standard Army - used in the manufacture of the vests - not reflect the reality of OM, 
consolidating the need for redesign - resizing the measures, with technical features, 
ergonomic and aesthetic, respecting the "interface ergonomics and safety." The results 
revealed data that indicates a need to update the rules used by the Brazilian Army to 
parameterize the manufacture of body armor used by its military. 

 
 

Keywords: Body armor, ergonomics, anthropometry, military.  
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1 INTRODUÇÃO   

 

 

Embora vivendo numa realidade que não assinala para ameaças externas, as guerras 

estão sempre presentes na história dos povos, e a realidade do campo de batalha exige 

aprimoramento para ficar sempre um passo à frente do inimigo. Com a realidade indicando 

tempos de paz, são poucos os países do mundo em que o armamento nas mãos de bandidos é tão 

poderoso como no Brasil. São fuzis, pistolas, metralhadoras, granadas, que estão em cenas de 

violência nas ruas brasileiras.  

  Os constantes ataques de criminosos nas principais cidades brasileiras evidenciam um 

dos maiores problemas do nosso país: a inadequação da segurança pública para fazer frente as 

ações do crime organizado. Em vários estados, o poder do tráfico toma conta das cidades e 

promove o caos, torna os cidadãos reféns, estabelecendo uma guerra particular, uma guerra 

urbana, onde se tem tornado frequente o confronto direto entre profissionais de seguranças e 

criminosos. 

  Com o crescimento da violência urbana, ocorreu uma evolução do armamento nas mãos 

dos bandidos, como cita o jornal Folha de S. Paulo em 25/10/2009: nas décadas de 60 e 70, eram 

revólveres e espingardas; anos 80 pistolas, fuzis e submetralhadoras; década de 90, pistolas, fuzis 

e granadas, e atualmente metralhadoras antiaérea (.30, .50), ficando os profissionais de segurança 

cada vez mais vulneráveis ao cumprirem seu trabalho. 

  Sendo assim, visando diminuir os índices de vitimização desses trabalhadores o 

Governo Federal por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, em dezembro de 2006, 

publicou portaria incluindo o “Colete à Prova de Bala” como equipamento de proteção 

individual (EPI), de uso obrigatório, a todos que trabalham com arma de fogo. Isso significa que 

toda empresa, pública ou privada, deve fornecer, gratuitamente, a blindagem pessoal a todos os 

seus funcionários que fazem uso de arma de fogo em tarefas cotidianas. 

  Nesse enfoque, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), por 

meio do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) na Divisão de Materiais (AMR), desenvolve 

um projeto em conjunto com o Centro de Tecnologia do Exército (CTEx) e com o Instituto de 

Pesquisas da Marinha (IPqM), denominado MARIMBA II (Materiais Resistentes ao Impacto 

Balístico). Esse projeto visa desenvolver uma cerâmica mais resistente e leve, que será utilizada 

para a confecção de coletes à prova de balas que, além de apresentarem alto grau de resistência e 

confiabilidade, devem possuir flexibilidade, leveza e conforto, proporcionando maior segurança 

ao efetivo das Forças Armadas e das Polícias Civil, Militar e Federal. 
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  Portanto, no contexto desse projeto, estuda-se também a concepção das medidas 

relativas ao tamanho dos coletes ajustados à antropometria do homem e da mulher brasileira, de 

forma a trazer conforto e evitar transtornos à saúde dos profissionais que fazem uso desses 

equipamentos de segurança individual. 

  Como bem destaca Iida (2005), pela necessidade de uso constante dos coletes, torna-se 

necessário que este equipamento de segurança tenha uma perfeita interação com o usuário. Se tal 

interação não for otimizada e o vestuário não apresentar as características mínimas de conforto 

físico, alem da incômoda sensação de desconforto, pode-se afetar o bem-estar e a saúde do 

individuo. 

  No Brasil, o colete à prova de balas é um produto controlado pelo Ministério da Defesa 

– Exército Brasileiro - pela Portaria nº. 18, de 19 de dezembro de 2006 (Anexo B), que 

regulamenta os padrões para os coletes balísticos. O Exército estabelece normas de avaliação 

técnica, fabricação, aquisição, importação e descarte do produto, e considera como colete à prova 

de balas qualquer vestimenta que utilize material balístico. 

  Contudo, hoje em dia, são frequentes os questionamentos sobre as medidas 

antropométricas do homem brasileiro, especialmente em relação àquelas utilizadas no 

desenvolvimento de produtos ergonomicamente corretos, quando não se dispõe de um banco de 

dados com medidas confiáveis e representativas do País (SILVEIRA; GIORGIO, 2006). 

  Parte das empresas de vestuário, na falta de fontes antropométricas que forneçam dados 

precisos e científicos para executar o projeto, utiliza normas, padrões e tabelas de medidas de 

outros países, mascarando as características morfológicas do brasileiro (PETROSKI, 1999; 

ZAMBERLAN; PASTURA; NEVES, 2005). Para Iida (2005), esse problema tende a agravar-se 

no caso das mulheres, porque as diferenças antropométricas em relação às populações 

estrangeiras costumam ser mais significativas. 

  Portanto, desde o advento da produção do vestuário em escala industrial, pretende-se 

fornecer uma adequação plausível ao corpo do usuário. Para que isto aconteça, é inevitável que a 

atenção esteja dirigida às características do corpo, às diferenças nas formas, em relação às 

diferentes populações e nas que existem entre grupos de uma mesma população (HEINRICH; 

CARVALHO; BARROSO, 2008). 

 A ciência responsável pelo estudo dessas particularidades corporais, a antropometria - 

tem uma importância especial, para o conhecimento das dimensões físicas do homem com 

exatidão, ela passa a ser a base fundamental para as aplicações ergonômicas, porque o 

principal objetivo, ao se projetar produtos, é estar centrado na segurança, conforto e satisfação 
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do seu publico alvo. Logo, os dados antropométricos são os principais parâmetros projetuais 

para o dimensionamento de produtos ergonomicamente corretos. 

 Silveira e Giorgio (2006), Iida (2005) e Zamberlan, Pastura e Neves (2005) ressaltam 

que os fatores ergonômicos e antropométricos do vestuário devem estar presentes desde antes 

da sua concepção, devendo a indústria conhecer as características físicas do público para o 

qual o produto se destina, ou melhor, conhecer o usuário que irá interagir com o vestuário 

desde o seu conceito/projeto. 

 Sendo assim, este estudo busca responder à seguinte questão problema: “Até que 

ponto os coletes à prova de balas em uso das Forças Armadas estão adequados aos parâmetros 

antropométricos dos militares brasileiros”? 

 Para responder à questão problema, foi realizado inicialmente um questionário do tipo 

semiestruturado, com roteiro único, visando obter informações com questões que abordam os 

aspectos de conforto, satisfação e usabilidade em relação ao colete à prova de balas, levando à 

hipótese de que o perfil antropométrico difere do recomendado pela Portaria nº 18, de 19 de 

dezembro de 2006 (Anexo B), do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro. 

 

 

1.1 Objetivo geral  

 

 

 Aprovisionar o Projeto MARIMBA II com base nos materiais já desenvolvidos na 

AMR, na padronização dos tamanhos de blindagem pessoal (coletes), para as Forças Armadas 

e órgãos de segurança Pública, respeitando à interface “Ergonomia e Segurança do Trabalho 

Militar”. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Identificar, por meio de uma pesquisa semiestruturada com roteiro único, informações 

que abordam aspectos de conforto, satisfação e usabilidade em relação aos coletes balísticos; 

 Estabelecer parâmetros antropométricos detalhados e representativos das populações 

militares femininas e masculinas da OM (único centro de formação de graduados da 

Aeronáutica), para desenvolvimento de Projeto de Blindagem Pessoal (Coletes) dos Militares 

Brasileiros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Ergonomia 

 

 

2.1.1 Definição  

 

 

A palavra ergonomia vem do grego ergon (trabalho) + nomos (regra), e é tão antiga 

quanto a própria existência humana, ao tempo em que o homem pré-histórico passa a 

adaptar seus utensílios de caça e pesca à sua mão e ao seu corpo, sem atrapalhar, também, a 

busca pelo conforto e a melhoria de rendimento em suas atividades (GRANDJEAN, 1998).  

Para Iida (2005), ergonomia é um estudo da adaptação do trabalho ao homem. O 

trabalho aqui tem uma abrangência ampla, não apenas aquelas máquinas e equipamentos 

mas também toda a situação em que ocorre o relacionamento entre o homem e seu trabalho.  

Wisner et al. (1987) a define como um conjunto de conhecimentos científicos 

relativos ao homem e necessários para a concepção de produtos e ferramentas, máquinas e 

dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia. 

A International Ergonomics Association (Associação Internacional de Ergonomia) 

define a ergonomia como a disciplina científica que estuda as interações entre os seres 

humanos e outros elementos do sistema, que aplica teorias, princípios, dados e métodos a 

projetos que visem otimizar o bem-estar humano e o desempenho global de sistemas. 

 

 

2.1.2 Evolução histórica da ergonomia 

 

 

Historicamente, o termo ergonomia foi utilizado pela primeira em 1857, pelo polonês 

Wojciech Jastrzebowski, que publicou um "ensaio de ergonomia ou ciência do trabalho 

baseada nas leis objetivas da ciência da natureza" (FREIRES, 2003).  

Quase cem anos mais tarde, a ergonomia veio a se desenvolver como ciência 

propriamente dita, pela necessidade de adaptar a tecnologia bélica ao homem, tendo 

adquirido caráter formal a partir da Segunda Guerra Mundial, em 1947.  
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Durante a guerra, centenas de aviões, tanques, submarinos e armas foram 

rapidamente desenvolvidos, bem como sistemas de comunicação mais avançados e radares. 

Ocorre que muitos desses equipamentos não estavam adaptados às características 

perceptivas daqueles que os operavam, provocando erros, acidentes e mortes.  

Como cada soldado ou piloto morto representava problemas muito severos para as 

Forças Armadas, estudos e pesquisas foram iniciados por engenheiros, médicos e cientistas 

a fim de que fossem desenvolvidos projetos para modificar comandos, alavancas, botões, 

pedais, painéis, campo visual das máquinas de guerra e dimensões de roupas para a tropa. 

Iniciava-se, assim, a adaptação de tais equipamentos aos soldados que tinham de utilizá-los 

em condições críticas, ou seja, em combate.  

Após a guerra, em 1949, na Inglaterra, cientistas e pesquisadores reúnem-se para 

discutir e formalizar a existência desse novo ramo de aplicação interdisciplinar da ciência. 

Eles acabam formando grupos de pesquisas, entre a tecnologia e as ciências humanas 

(fisiologistas, psicólogos, antropólogos, médicos e engenheiros), passando a atuar não 

somente na indústria (produto) mas também nos projetos e desenhos (MONDELO; 

GREGORI; BARRAU 1999).  

Um dos cientistas desse grupo, o engenheiro inglês chamado Murrel, da 

Universidade de Oxford na Inglaterra, faz nascer a Ergonomic Research Society. Para Iida 

(2005), graças a esse acontecimento, ao contrário de muitas ciências que se perderam no 

tempo e no espaço, a ergonomia tem uma data oficial de nascimento, 12 de julho de 1949. 

Com isso a ergonomia passa a ter um significado expressivo, não só como palavra mas 

também como uma conotação da ciência.  

Oito anos mais tarde (1957), nos Estados Unidos da America, é criado o Human 

Factors Society.  Nesse país usa-se o termo human factors (fatores humanos), como 

sinônimo do termo ergonomia (IIDA, 2005).  

Em 1960, a Organização Internacional do Trabalho - OIT a define como sendo a 

aplicação das ciências biológicas conjuntamente com as ciências da engenharia para lograr o 

ótimo ajustamento do homem ao seu trabalho e assegurar, simultaneamente, eficiência e 

bem-estar (SIMÕES, 1998). 

Durante a Guerra Fria, na então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS 

e nos Estados Unidos da America - EUA a ergonomia ganhou impressionante avanço junto 

à National Agency of Space Administration - NASA e rapidamente se disseminou pelas 

indústrias de toda a América do Norte e Europa, fazendo nasce, segundo Montmollin 

(2006), duas correntes distintas e complementares que caracterizam a ergonomia, onde 
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apresentam divergências de enfoque, segundo o tipo de abordagem do homem no trabalho: 

as linhas americana e europeia.  

A mais antiga é a americana, denominada anglo-saxônica, que se preocupa 

principalmente com os aspectos físicos acerca da interface homem-máquina, nos pontos de 

vista anatômico, antropométrico, fisiológico e sensorial utilizando a ciência para melhorar 

as condições de trabalho. 

A mais recente é a européia denominada francofônica, que tem como foco o estudo 

específico do trabalho humano, visando adaptá-lo ao homem. Essa abordagem francofônica 

é voltada para a atividade realizada, centrando-se no estudo da interrelação entre o homem e 

o contexto de produção de bens e serviços no qual está inserido. 

Essas duas abordagens da ergonomia, para Montmollin (2006), não são 

contraditórias, mas complementares, uma vez que a anglo-saxônica realiza suas pesquisas, 

muitas vezes, em laboratório, e a francofônica em situações reais de trabalho, para verificar 

os aspectos que constituem fatores de desgaste para o trabalhador. 

 

 

2.1.3 Ergonomia no Brasil 

 

 

Segundo Soares (2004), a origem da ergonomia no Brasil foi apresentada por Moraes 

e Soares (1989). 

Nesse livro, os autores afirmam que as primeiras vertentes de implantação da 

ergonomia no Brasil deram-se junto às engenharias e ao desenho industrial.  

Tiveram como fundamento de suas especulações teóricas e aplicações práticas a 

adoção dos manuais de Grandjean (1998), Murrel (1975), Sanders e McCormick (1993). No 

início não houve experimentos, apenas se propunham algumas modificações com base nos 

dados das referências bibliográficas. 

O precursor da ergonomia em nosso País foi o professor Sérgio Penna Kehl, na área 

de engenharia de produção, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - EPUSP, 

que na década de 60 encorajou Itiro Iida a desenvolver a primeira tese brasileira em 

ergonomia, a Ergonomia do Manejo. Ainda na USP, o tema foi introduzido na área de 

psicologia por Paul Stephaneek. 

Nessa época, no Rio de Janeiro, o professor Alberto Mibielli de Carvalho 

apresentava ergonomia aos estudantes de medicina da Universidade Federal do Rio de 
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Janeiro UFRJ e ao curso de Ciências Médicas (ABERGO, 2009). 

Na década de setenta, a ergonomia como disciplina passou a ser ministrada e a fazer 

parte de vários cursos das universidades brasileiras, tanto no programa de graduação como 

na pós-graduação.  

Mas de fato, no dia 31 de agosto de 1983, no auditório da Fundação Getúlio Vargas 

no Rio de Janeiro, foi criada a Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO, cujo 

objetivo principal é o estudo, a prática e a divulgação das interações das pessoas com a 

tecnologia, a organização e o ambiente, considerando as suas necessidades, habilidades e 

limitações (ABERGO, 2009). 

 

 

2.1.4 Desenvolvimento científico e tecnológico da ergonomia 

 

 

Atualmente, vários países estão preocupados com a qualidade de vida no trabalho e 

vêm desenvolvendo estudos e pesquisas nesta área de conhecimento. Dentre eles destacam-se 

Estados Unidos da América, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Países 

Escandinavos, China, Japão e Brasil. 

Para Souza e Silva (2007), cronologicamente, o desenvolvimento da ergonomia dá-se 

por três eixos que avançam concomitantemente:  

1. Criação de entidades que a instituem, discutem seu alcance e defendem-na 

como campo de estudo e de trabalho; 

2. Difusão por meio da produção bibliográfica dos conhecimentos do campo 

gerados através da pesquisa acadêmica ou de estudos aplicados; 

3. Academicização e escolarização do campo, pela criação de disciplinas, por 

exemplos  em programas da engenharia, psicologia e outros e realização de 

cursos com as temáticas que a ergonomia vem desenvolvendo. 

Portanto, com o desenvolvimento em conjunto desses três eixos, a ergonomia ganha 

grande dimensão no desenvolvimento científico/tecnológico referente:  

• Dimensões de objetos, ferramentas, painéis de controle dos postos de trabalho 

usados  por operários;  

• Ampliação de sua área de atuação, passando a projetar postos de trabalho. O 

que se percebe é uma abrangência maior da ergonomia nesta fase, adequando o 

ambiente e as dimensões do trabalho ao homem; 
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• atuação em outro ramo científico, mais relacionado com o processo cognitivo 

do ser humano, ou seja, estudando e elaborando sistemas de transmissão de 

informações mais adequadas às capacidades mentais do homem. Tal fase 

intensificou sua atuação mais na região da Europa, disseminando-se, a seguir, 

pelo resto do mundo.  

Esse avanço tecnológico não parou, vem evoluindo ao longo dos tempos. (MORAES, 

1998).  

A ergonomia, segundo a Associação Internacional de Ergonomia - (IEA, 2000) pelos 

domínios de especialização, divide-se em três áreas: ergonomia física, ergonomia cognitiva e 

ergonomia organizacional. 

• Ergonomia física: Está relacionada com as características da anatomia humana, 

antropometria, fisiologia e biomecânica em sua relação com a atividade física. Os tópicos 

relevantes incluem o estudo da postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos 

repetitivos, distúrbios músculo-esqueléticos relacionados ao trabalho, projeto de posto de 

trabalho segurança e saúde. 

• Ergonomia cognitiva: Está relacionada com situações que demandam os processos 

mentais (cognitivos) do ser humano na execução dos trabalhos capazes de detectar sinais e 

indícios importantes, tais como percepção, atenção, raciocínio, armazenamento, recuperação 

de memória e resposta motora. Estuda a capacidade e os processos de formação e produção de 

conhecimentos em sistema em geral. Estes incluem carga mental de trabalho, desempenho de 

habilidades, erro humano, interação entre o ser humano e o computador e treinamento 

(VIDAL, 2007). 

• Ergonomia organizacional ou macroergonomia: Estuda a estrutura do sistema de 

trabalho no sentido mais abrangente, quanto à organização do sistema, ao estabelecimento de 

políticas e processos relacionados à execução do trabalho. Exemplos de aplicação prática: 

divisão do trabalho em turnos, programação das tarefas a serem executadas, formas de gerar 

maior satisfação pessoal nos trabalhadores, motivação, supervisão, aperfeiçoamento do 

trabalho em equipe, de trabalho a distância e ética (ABERGO, 2009). 

 

 

2.1.5 Trabalho e Ergonomia 

 

 

A palavra trabalho, em português, origina-se do latim tripalium, um instrumento de 
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três paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de ponta de ferro, com o qual os 

agricultores bateriam o trigo, as espigas de milho, o linho, para rasgá-lo e desfiá-lo (CODA; 

FONSECA, 2004). 

No dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2008), define-se como - aplicação das 

forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim; atividade coordenada, de 

caráter físico e/ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou 

empreendimento; o exercício dessa atividade como ocupação, ofício, profissão. 

 A história do trabalho começou quando o homem buscou os meios de satisfazer suas 

necessidades, a produção da vida material.  

Essa busca se reproduz historicamente em toda ação humana para que o homem possa 

continuar sobrevivendo. Na medida em que a satisfação é atingida, ampliam-se as 

necessidades a outros homens e criam-se as relações sociais que determinam a condição 

histórica do trabalho (SILVA; TRINDADE; DE ROSE, 2003). 

 O trabalho é a ação humana sobre a natureza, capaz de transformá-la e de transformar 

o próprio homem (SILVA, 2007).  

 Por meio do trabalho, os homens estabelecem relações individuais com o meio, como 

ambiente, tarefa, posto, meios de produção, organização do trabalho, relações entre produção 

e salário, etc.  

Dessa maneira, ao atuar sobre o mundo pelo trabalho, o homem está exercendo um 

movimento de autoprodução, utilização de capacidades vitais, superação de condições 

humanas restritiva, e nesse processo, criação de novas condições reguladoras de sua vida. 

Decorrentes desta experiência, faculdades e capacidades diversas podem ser exercitadas ou 

suprimidas para todos ou parte dos homens (BORGES, 2007). 

Devido a observações no decorrer dos séculos, aos efeitos que o trabalho provoca em 

nosso corpo, o Ministério do Trabalho e Previdência Social entendeu que se deve “adequar o 

trabalho às pessoas, e não as pessoas ao trabalho”. Cria-se a NR-17 (Norma 

Regulamentadora-17), que trata especificamente da Ergonomia. 

 

 

2.1.5.1 Norma Regulamentadora (NR-17) 

 

 

Em 23 de novembro de 1990, o Governo Federal, por meio do Ministério do Trabalho 

e Previdência Social, publicou a Portaria nº 3.751, na qual foi constituída a Norma 
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Regulamentadora nº 17 (NR-17), que trata especificamente da ergonomia, estabelecendo 

parâmetros que permitam a “adaptação das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 

segurança e desempenho eficiente”  

A obrigação da análise ergonômica para a avaliação da adaptação das condições de 

trabalho às características do trabalhador, segundo a norma, é do empregador. 

De forma pontual, os principais fatores ergonômicos, de saúde e de segurança, com 

suas respectivas metas e indicadores estabelecidos na NR-17, são: levantamento, transporte e 

descarga individual de materiais; mobiliários dos postos de trabalho; equipamentos dos postos 

de trabalho; condições ambientais de trabalho; e organização do trabalho. 

Ruído, temperatura, umidade, iluminação, ambiente físico, ritmo repetitivo e tensão 

são fatores avaliados que devem servir para a efetivação de ações de melhoria nas instalações 

da empresa e na prevenção de doenças ocupacionais de seus empregados.  

A ideia principal da norma é a promoção de um ambiente de trabalho seguro e 

saudável. 

Com essas considerações pertinentes à NR-17, pode-se mencionar que ela se configura 

como uma das precursoras dos processos de análise da qualidade de vida no trabalho, visando 

diminuir a incidência alarmante de acidentes e afastamentos do trabalho em nosso país, que 

acarretam custos diretos e indiretos altíssimos, representando de 5 a 10% de nosso Produto 

Interno Bruto (ABERGO, 2009). 

Atualmente, tem-se dado grande importância a um conjunto de expectativas por parte 

dos trabalhadores que abrange vários aspectos ligados ao indivíduo, sejam físicos, 

psicológicos ou sociais, cujo objetivo é a qualidade de vida no trabalho - QVT. 

A QVT é composta por um conjunto de ações que envolvem diagnósticos e 

implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais, dentro e fora do 

ambiente de trabalho, ou seja, na realidade da vida social, familiar e de lazer, e na realidade 

do trabalho, conjuntamente, tendo como objetivos propiciar condições plenas de 

desenvolvimento humano para os empregados (VASCONCELOS, 2007). 

Esse termo vem ganhando abrangência devido a inúmeros fatores, como a vida agitada 

das pessoas, com duplas e/ou longas jornadas de trabalho, acréscimo da realização das tarefas 

domésticas, trabalhos que exigem alto rendimento num tempo cada vez mais reduzido e 

outros tipos de cobranças, que por sua vez têm levado o trabalhador a sofrer um número cada 

vez maior de acidentes, além de fadiga, gastos energéticos desnecessários, estresse e 

principalmente doenças ocupacionais como as lesões por esforços repetitivos – LER 
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distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho -DORT (MOREIRA; BARTOLOMEU, 

2007). 

 

 

2.1.5.2 A máquina humana e a abordagem da postura no trabalho 

 

 

As forças do organismo humano são exercidas pelas contrações musculares. Os 

músculos são comandados pelo sistema nervoso central, que é constituído pelo cérebro e pela 

medula espinhal. Os músculos são responsáveis por todos os movimentos do corpo, 

transformando energia química armazenada no corpo em contrações, portanto movimentos. 

  Os músculos, articulações e ossos formam diversas alavancas no corpo, à 

semelhanças das alavancas mecânicas (IIDA, 2005).  

Todo esse trabalho muscular que ocorre no organismo humano divide-se em dois 

grupos: o trabalho muscular estático e o trabalho muscular dinâmico. 

Trabalho muscular estático: É aquele que não possui movimentos articulares, ou seja,  

aquele que produz contrações isométricas. O trabalho estático caracteriza-se por um estado de 

contração prolongada da musculatura, o que geralmente implica um trabalho de manutenção 

de postura, tornando-se altamente fatigante, pois nele ocorre a diminuição da irrigação 

sanguínea para os músculos (por exemplo: soldado em sentinela) (SAAD, 2008). 

 Trabalho muscular dinâmico: Existe movimentação articular durante sua realização. 

Caracteriza-se pela alternância de contração (tensão) e extensão (relaxamento). Há mudança 

no comprimento do músculo, geralmente de forma rítmica. Em oposição, o trabalho muscular 

dinâmico funciona como bomba hidráulica, ativando a circulação (IIDA, 2005). 

  O trabalho muscular dinâmico, quando empregado de forma repetitiva, por horas, dias  

e semanas consecutivamente e sem ferramentas adequadas, pode se tornar extremamente  

desgastante à saúde do trabalhador. 

 Kroemer e Grandjean (2005) descrevem que se pode considerar a existência de 

trabalho estático significativo quando: um esforço leve é mantido por 10 segundos ou mais; 

um esforço moderado persistir por 1 minuto ou mais; um esforço grande (cerca de 1/3 da 

força máxima) dura 5 minuto ou mais. 

Segundo Saad (2008), o trabalho muscular estático é nocivo ao trabalhador e, quando 

não for possível ser evitado, deve ser aliviado por meio de mudanças de posturas, da melhora 

do posicionamento das peças e ferramentas ou providenciando apoios para partes do corpo. 
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2.1.5.3 Postura física no trabalho 

 

 

 A postura que se utiliza para realização das diversas atividades envolvidas no 

processo produtivo está estreitamente ligada ao aparecimento de diversas patologias que 

reduzem ou comprometem a qualidade de vida laboral e social (SAAD, 2008). 

A postura padrão deve ser o tipo de postura que envolve uma quantidade mínima de 

esforço e sobrecarga e conduz a eficiência máxima do uso do corpo (KENDALL; 

McCREARY, 1990). 

Nenhuma postura é suficientemente adequada para ser mantida confortavelmente por 

longos períodos. Qualquer postura prolongada pode ocasionar a sobrecarga estática sobre os 

músculos e outros tecidos e, consequentemente, causar dor e desconforto (SAAD, 2008). 

Para Iida (2005), com freqüência, a atividade desenvolvida interfere na tentativa do 

indivíduo de manter um bom alinhamento postural. Muitas vezes, devido ao projeto 

ineficiente das máquinas, equipamentos, postos de trabalho, e também às exigências da 

tarefa, ocorrerem posturas inadequadas da biomecânica humana, o que leva a tensão, fadiga 

e dores. 

Existem diversas posições que podem ser assumidas para a realização de determinada 

tarefa, porém ressaltam-se três fundamentais: sentada, deitada e de pé.  

Na realização de muitas das atividades relacionadas ao trabalho do militar brasileiro, 

destaca-se a posição de pé e sentada. 

A tabela 1 apresenta as principais posturas utilizadas pelo militar em tempo de 

serviço: posição de pé, em horas de vigilância, e sentados, no caso dos policiais militares em 

viaturas (vantagens e desvantagens). 

Tabela 1: Postura de trabalho-vantagens e desvantagens. 

Posição Vantagens Desvantagens 

 
 
 

Posição em Pé 

 
Proporciona grande 
mobilidade corporal. 
 
Facilita o uso dinâmico de 
pernas, braços e troncos. 
 
 

A posição parada em pé é altamente fatigante 
porque exige muito trabalho estático da 
musculatura envolvida para manter esta 
posição. 
O corpo não fica totalmente estático, mas 
oscilando, exigindo frequentes 
reposicionamentos, dificultando a realização 
de movimentos precisos. 
 O coração encontra maiores resistências para 
bombear o sangue para os extremos do corpo, 
e o consumo de energia torna-se elevado. 
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Posição Sentada 

O assento proporciona um 
ponto de referência 
relativamente fixo. 
Permite o uso simultâneo 
dos pés e mãos. 
Consome menos energia 
em relação à posição em 
pé, reduzindo a fadiga. 
 

Exige atividade do dorso e do ventre para 
manutenção desta posição. 
O consumo de energia é de 3 a 10% maior 
que na posição horizontal.  
Há aumento da pressão sobre as nádegas. 
Pode levar ao estrangulamento da circulação 
sanguínea nas coxas e pernas. 
 Há restrição dos alcances. 
 Produz flacidez dos músculos abdominais. 
É desfavorável para os órgãos da digestão e 
respiração. 

 

Fonte: Adaptado de SAAD, 2008. 

 

 

2.1.6 Trabalho militar 

 

 

  O militar convive com riscos durante toda a vida profissional. Nos treinamentos em 

tempo de paz ou de guerra, a possibilidade iminente de um dano físico, ou da morte, é um fato 

permanente dessa profissão.  

Suas atribuições exigem elevado nível de saúde física e mental, não só em ocasião de 

eventuais conflitos, para os quais deve estar sempre preparado, como também no cotidiano da 

caserna (NEVES, 2007). 

As principais doenças sofridas pelos militares são distúrbios osteomuscular relacionados a 

problemas na coluna resultantes de má-postura (devido a longos períodos em pé), problemas 

de circulação (membros inferiores, devido a longos períodos de pouca mobilidade ou 

imobilidade), podendo ocasionar pressão alta, problemas cardíacos e alguns transtornos 

psicológicos como: 

 ansiedade - devido a situações que possam ocorrer (situações de violência); 

 traumas - após situações de violência ocorridos durante o turno de serviço; 

 estresse - decorrente de todos e/ou de parte dos fatores anteriormente relacionados, 

somados a longas jornadas de trabalho (SANTOS, 2008).  

Segundo Neves (2007), no ambiente militar são comuns extensas jornadas de trabalho, 

problemas ergonômicos, exposição a agentes físicos, biológicos e químicos, que, 

reconhecidamente, são considerados fatores de risco ocupacional para o trabalhador.  

Toda essa gestão impõe ao trabalho militar ou não uma carga de trabalho que pode ser 

compreendida como a união de fatores internos e externos ao trabalho.  

Para Abrahão e Pinho (1999), a ergonomia busca determinar os componentes dessa carga 
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de trabalho, divididos em três dimensões que se manifestam nos seus componentes físico, 

cognitivo e psíquico.  

 

 

2.1.6.1 Dimensão da carga física  

 

 

Muitos problemas físicos são ocasionados por práticas incorretas das atividades, 

ocasionando, com ao passar do tempo aos Distúrbios Osteomusculares, os mais comuns são  

LER ou DORT.   

Embora os distúrbios músculo-esqueléticos tivessem sido associados inicialmente aos 

trabalhadores da indústria e aos digitadores, sabe-se que esses agravos acometem qualquer 

trabalhador.  

Por definição, é um fenômeno pertinente ao trabalho, caracterizado pela ocorrência de 

vários sintomas, concomitantes ou não, que afetam nervos, tendões, músculos e estruturas de 

suporte, sendo mais comum nos membros superiores e coluna. 

O número de funcionários com doenças por causa dos esforços repetitivos em seu 

ambiente de trabalho vem crescendo a cada dia, fazendo com que esses profissionais fiquem 

afastados de suas tarefas e, em alguns casos, levando ao afastamento definitivo (ABERGO, 

2009). 

O DORT frequentemente é causa de incapacidade laboral temporária ou permanente, 

por ser resultado da superutilização das estruturas anatômicas do sistema osteomuscular e da 

falta de tempo de sua recuperação (RASIA, 2004).  

Segundo Rasia (2004), embora existam diversas abordagens para as causas do DORT, 

há um consenso sobre alguns fatores causais. Entre eles destacam-se: 

 fatores de natureza organizacional: concentração de movimentos numa mesma 

pessoa, horas extraordinárias, dobras de turno, ritmo acelerado de trabalho, 

ausência das pausas necessárias, pressão da chefia, entre outros; 

 fatores de natureza biomecânica: força excessiva, alta repetitividade de um mesmo 

padrão de movimento, posturas incorretas dos membros superiores, compressão 

das estruturas dos membros superiores, postura estática, entre outros; 

 fatores de natureza psicossocial: pressão excessiva para os resultados, ambiente de 

trabalho excessivamente tenso, problemas de relacionamento interpessoal, rigidez  

excessiva no sistema de trabalho, entre outros;  
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  fatores de condições de trabalho: temperatura, vibração, mobiliário, ruído, 

iluminação, espaço, ferramentas, entre outros. 

 

 

2.1.6.2 Dimensões das cargas mentais e cognitivas  

  

 

Na realização de qualquer tarefa, por mais simples ou leve que seja, o indivíduo utiliza 

suas capacidades e destrezas físicas, intelectuais e emocionais, ficando sujeito a diversos 

fatores mentalmente estressantes: pressão temporal, exigência de produtividade, 

processamento das informações a partir de conhecimentos prévios, vigilância, memorização, 

coordenação de ideias, raciocínio, tomada de decisões, etc.  

Para que a carga mental do trabalho não exerça efeitos deletérios na saúde do trabalhador, 

deve haver um equilíbrio entre as exigências da tarefa e os recursos mentais do indivíduo, 

além do autocontrole emocional. 

As exigências mentais de uma determinada situação de trabalho podem ser agrupadas em 

três categorias, referentes às tarefas em si, às circunstâncias do trabalho (físicas, sociais e 

organizacionais) e aos fatores externos à organização. 

Os recursos mentais são os mecanismos com os quais o indivíduo afronta a carga mental 

do seu trabalho. É a sua capacidade de exercer funções cognitivas a partir da demanda da 

tarefa e é peculiar para cada pessoa, variando também num mesmo indivíduo em diversos 

momentos da sua vida (KAWASE, 2006). 

Considerando que a natureza do trabalho é definida a partir da análise das dimensões 

predominantes da carga de trabalho, torna-se necessário enfatizar que, qualquer que seja a 

atividade, existe sempre a presença das três dimensões (física, intelectual e emocional), 

destacando-se uma das demais (JÚDICE, 2000). 

As doenças relacionadas à tensão e às fadigas física e mental também são apontadas 

por especialistas como as que mais afetam os trabalhadores, apesar da sub-notificação dos 

casos. É o que aponta uma pesquisa realizada em 2002 pelo Laboratório de Saúde do 

Trabalhador da Universidade de Brasília - UnB, a partir de dados fornecidos pelo Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS (SOUZA; SILVA, 2007). 

Nas polícias civil e militar, segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública do 

Ministério da Justiça - SENASP (2009), os transtornos psicológicos que mais afetam os 

militares são ansiedade, tensões e traumas (após situações de violência ocorridas durante o 
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serviço). 

Segundo os últimos dados da SENASP (ano de 2004/2005), 75% dos policiais civis 

brasileiros possuem programa de assistência psicológica para o efetivo. 

 Em 2004, o programa atendeu 11.082 profissionais. Em 2005, o número de 

atendimento foi de 21.942 profissionais. O maior incremento no atendimento ocorreu nos 

estados de Sergipe, Pernambuco e Mato Grosso (SENASP, 2009). 

Na Polícia Militar, nos anos da pesquisa (2004/2005), 12 dos Estados da União 

afirmaram possuir atividades de assistência psicológica para o efetivo, e o atendimento ao 

policial militar em 2004 foi de 23.747 profissionais, tendo um aumento substancial no ano 

seguinte, para 74.612 profissionais.  

Nota-se que o percentual de policiais que procuraram o programa de assistência 

psicológica aumentou significamente no período analisado, o que demonstra que esse 

programa vem ganhando importância na vida do profissional militar.  

Em pesquisa específica sobre qualidade de vida no trabalho de policiais militares da 

Região Metropolitana do Recife, Asfora (2004) constatou que 60% dos policiais entrevistados 

consideram a tensão do dia a dia com taxa elevadíssima. A mesma autora aborda que níveis 

muito altos de tensão podem causar problemas mentais e psicológicos, doenças ou 

predisposições a doenças. Esses dados conferem também com outras instituições militares, 

como corpo de bombeiros e guardas municipais. 

Segundo Vasconcelos (2007), entre os fatores que influenciam a qualidade de vida no 

trabalho policial, pode-se destacar também o sentimento do medo. Eles sofrem pelo medo por 

serem vítimas da violência de seus clientes, ou seja, dos usuários no próprio exercício de suas 

funções, de não atingirem os objetivos que lhe são impostos no atendimento ao público, de 

sofrerem sansões em caso de insuficiência. 

 O medo, para Vasconcelos (2007), pode transformar profundamente a personalidade do 

profissional policial; contudo, considera a perda do prazer de trabalhar como a primeira de 

suas consequências, seguida pelo desaparecimento da confiança nos colegas, e complementa 

que “o medo dá lugar à agressividade, ao ódio, ao rancor .... o medo faz sofrer”.  

Diante de todos os fatores mencionados, nota-se que a atividade policial pode desencadear  

uma desvalorização da vida e do trabalho do policial, levando-o a comprometer sua qualidade 

de vida como um todo. O papel de prevenção de saúde e segurança e de valorização ao 

profissional policial deve estar sempre presente.  
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2.1.7 Papel da ergonomia para a prevenção da saúde  

 

 

Segundo Santos e Zamberlan (1992), a ergonomia é o objeto central para que o trabalho 

tenha um estreito equilíbrio com o homem ou o ambiente em que  se realiza em todas as suas 

dimensões, de modo a conceber e/ou transformar o trabalho, de maneira a manter a 

integridade da saúde dos trabalhadores e atingir objetivos econômicos, segurança, satisfação e  

bem-estar dos trabalhadores no seu relacionamento com sistemas produtivos.  

 Por ser uma ciência multidisciplinar, que abrange conhecimentos de várias disciplinas 

como psicologia, fisiologia, antropometria e sociologia, a utilização da ergonomia certamente 

pode contribuir para a saúde, segurança e bem-estar do trabalhador. Isso minimiza problemas 

na organização do trabalho, inclusive os relacionados às doenças ocupacionais. 

A saúde do trabalhador, no pensamento clássico da medicina ocupacional, era entendida 

como relacionada apenas ao ambiente físico. Essa visão teve novo enfoque na medida em que 

se percebeu que o contato com agentes físicos, biológicos e químicos causava acidentes e 

enfermidades aos trabalhadores (MENDES; DIAS, 1991). 

Nas últimas décadas, principalmente na América do Norte e nos países da Europa, tem 

havido uma mudança substancial no enfoque dos profissionais que convivem diariamente com 

os riscos em seus locais de trabalho. Em vez de sistemas compensatórios e de fim de linha, 

busca-se enfatizar mais o aspecto preventivo, ou seja, atuar no controle e eliminação dos 

riscos na fonte, e não após a ocorrência de acidentes e doenças (NEVES, 2007).  

Caminhando com o mesmo pensamento, o Estado Brasileiro, conforme a Constituição 

Federal da República de 1988, passa a considerar a saúde do trabalhador como um direito 

social, garantindo-lhe a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde 

e segurança. 

O Brasil gasta anualmente R$ 20 bilhões com acidentes e doenças de trabalho; portanto, 

oferecer condições de segurança, saúde e qualidade de vida no trabalho tornou-se requisito 

obrigatório (VENDRAME, 2005). 

O Ministério da Previdência Social, entendendo a relevância do papel preventivo nas 

causas de problemas associados ao trabalho, anunciou, em 24 de setembro de 2008, as 

mudanças no mecanismo do Fator Acidentário de Prevenção –FAP, que entrou em vigor no 

dia 1º de janeiro de 2010. 

Com a promulgação da nova legislação que instituiu Nexo Técnico Epidemiológico 

Previdenciário - NTEP e o FAP, a Previdência Social alterou significativamente as relações 
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de trabalho no que concerne à responsabilidade das empresas e à caracterização do acidente 

de trabalho, invertendo o ônus da prova. A palavra epidemiologia significa o estudo 

interdisciplinar dos fatores que influenciam na proliferação de doenças e sua distribuição 

sobre determinada população (DALLEGRAVE NETO, 2004). 

O Acidente de Trabalho - AT caracteriza-se pelo exercício de trabalho a serviço da 

empresa. Pode provocar lesão corporal ou perturbação funcional (morte, perda ou redução da 

capacidade para o trabalho), podendo ser permanente ou temporária (LEITE, 2009). 

O NTEP é o mecanismo que relaciona determinada doença às atividades na qual a 

moléstia ocorre com maior incidência, resultado do cruzamento do diagnóstico médico 

enquadrado como agravo à saúde descrito na Classificação Internacional de Doenças – CID, 

com sua incidência estatística dentro da Classificação Nacional de Atividade – CNAE, 

determinando automaticamente que se trata de benefício acidentário, e não de benefício 

previdenciário normal. Na prática, obriga uma visão individual do médico sobre o indivíduo 

que trabalha. Em outras palavras, o INSS, em relação ao trabalhador com dor nas costas 

(diagnóstico: lombalgia, por exemplo), terá que estudar as atividades desenvolvidas por ele 

para tentar estabelecer uma relação causal entre essas atividades e lombalgia, 

independentemente se essas dores são corriqueiras entre seus colegas (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2009).   

 Hoje o NTEP funciona da seguinte maneira: as empresas pagam ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, a titulo de Seguro Acidente do Trabalho- SAT, a mesma cota de 1, 

2 ou 3%, de modo rígido, pelo simples fato de pertencerem a um mesmo segmento 

econômico, definido segundo o CNAE, independentemente de proporcionarem ou matarem 

mais ou menos que as suas concorrentes. 

 Com a legislação que acabou de entrar em vigor em 2010, o FAP será o coeficiente que 

irá aferir o desempenho de uma empresa em relação às empresas que têm a mesma atividade 

econômica e que possibilitará a redução em até 50% ou um aumento em até 100% das 

alíquotas básicas (BRASIL. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2009). 

A empresa deverá provar que não causou ou agravou a doença adquirida pelo trabalhador, 

assumindo para si a responsabilidade pela devida contestação administrativa ou mesmo 

judicial da causalidade estabelecida. 

Com o advento do NTEP, já em vigor, e do FAP no início do próximo ano, as empresas 

precisam se prevenir, controlando riscos ergonômicos no trabalho, buscando uma Análise 

Ergonômica bem fundamentada para aplicar na melhoria da qualidade de vida do trabalhador, 

que é o objetivo fundamental, e também evitar problemas com a nova legislação. 
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Um ambiente de trabalho ergonomicamente dimensionado não só inibe o aparecimento de 

várias patologias associadas ao trabalho mas também contribui para o conforto e bem-estar do 

trabalhador, resultando num profissional mais disposto, mais receptivo e até mesmo mais 

criativo pela melhoria qualitativa e quantitativa do trabalho executado. 

Para Orselli (2006), apostar na ergonomia de maneira séria, profissional e preventiva 

contribuiu para a diminuição dos custos, redução do absenteísmo parcial ou total, da perda de 

profissionais, de indenizações civis muitas vezes milionárias, além do aumento da 

produtividade e eficácia do posto ou unidade de trabalho. 

A contribuição da ergonomia para a sociedade se faz na medida em que essa área do 

conhecimento se propõe a solucionar problemas sociais ligados à saúde, segurança, conforto e 

eficiência, dinamizando a interação entre o homem e a máquina ou entre o homem e suas 

atividades, cotidianas, como meios de transporte mais cômodos e seguros, mobília doméstica 

mais confortável, aparelhos eletrodomésticos mais seguros, vestuário mais confortável etc. 

(IIDA, 2005). 

Assim como em qualquer trabalho realmente sério de gestão, inclusive na profissão militar 

há necessidade de considerar, e muito, todos os aspectos referentes à ergonomia porque o 

objetivo final é a melhoria de todo o sistema, de modo a otimizar a produtividade e alcançar 

uma prestação de serviço de melhor qualidade.  

 Com isso a ergonomia tem buscado unir esforços de outras áreas do conhecimento para  

dar sustentação. Uma dessas aéreas consideradas a mais atuante é a ANTROPOMETRIA. 

A antropometria tem uma importância especial. Com o conhecimento das dimensões 

físicas do homem com exatidão, ela passa a ser a base fundamental para as aplicações 

ergonômicas, porque o principal objetivo, ao se projetar produtos, é estar centrado na 

segurança, bem-estar e satisfação do seu público-alvo.  

Portanto os dados antropométricos são os principais parâmetros projetuais para o 

dimensionamento de produtos ergonomicamente corretos. 
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3 ANTROPOMETRIA 

 

 

3.1 Definição 

 

 

 A palavra antropometria origina-se das palavras gregas anthropo (homem) e metry 

(medida), o que significa ser o estudo das medidas físicas do corpo humano, e busca 

representar todas as parcelas significativas das comunidades humanas, estabelecendo 

estatisticamente as suas variações (PETROSKI, 1999).  

Rio e Pires (2001) a definem como a parte da antropologia física que estuda as 

proporções e medidas do corpo humano.   

Para Guedes e Guedes (2003), a antropometria é uma técnica sistematizada utilizada 

para medir as dimensões corporais do homem, no intuito de avaliar e interpretar os resultados 

de uma variável de forma qualitativa e quantitativa de uma análise, de classificação, 

diagnóstico e prognóstico.  

Segundo Pequini (2005), o tamanho físico de uma população pode ser determinado 

por meio da medição de comprimentos, profundidades e circunferências corporais. Os 

resultados obtidos podem ser utilizados para um correto dimensionamento de projeto de 

produtos, equipamentos e postos de trabalho. 

A antropometria é o ramo das ciências biológicos que lida com as medidas corporais 

relacionadas ao tamanho, conformação e constituição física (ZAMBERLAN; PASTURA; 

NEVES, 2005). Pode ser divida, para melhor estudo e entendimento, em: 

 Somatometria: consiste na avaliação das dimensões corporais do indivíduo; 

 Cefalometria: ocupa-se do estudo das medidas da cabeça do indivíduo;  

 Osteometria: tem como finalidade o estudo dos ossos cranianos;  

 Pelvimetria: ocupa-se das medidas pélvicas; 

 Odontometria: ocupa-se do estudo das dimensões dos dentes e das áreas dentárias.  
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3.2 Perspectivas históricas da antropometria  

 

 

A antropometria tem sua origem não na medicina, nem na biologia, mas nas artes, 

imbuídas da filosofia pitagórica, da assimetria e da harmonia (DELGADO, 2003).  

Embora a antropometria tenha sua sistematização feita modernamente, desde o 

princípio das civilizações, o uso da ciência das medidas vem sendo empregado, pela 

curiosidade do homem em medir o seu corpo, utilizando-se como unidade de medida parte do 

próprio corpo (ROCHA, 1998). 

Nas antigas civilizações da Índia, Egito e Grécia, havia o costume de usar as 

dimensões de certas partes do corpo como padrão de medida, na tentativa de estabelecer o 

perfil das proporções do corpo humano.  Os egípcios adotavam como base o comprimento do 

dedo médio do sacerdote; a estatura ideal deveria corresponder a dezenove vezes essa medida. 

Para os gregos era oito vezes a altura da cabeça. Nesse sentido, muitos povos chegaram a usar 

partes do corpo como unidade de medida, e ainda hoje algumas dessas unidades são muito 

utilizadas, como pé, braça e polegada (PEREIRA NETO, 1993).  

Os primeiros passos para o desenvolvimento dessa ciência deram-se por volta do ano 

15 d.C., por um pintor, arquiteto e engenheiro romano chamado de Marcus Pollio Vitrúvio, 

que escreveu e publicou uma obra composta por 10 livros sobre arquitetura. No livro III, 

defendeu o corpo humano como modelo de medida, número e simetria para obras da 

construção civil, mencionando as “proporções recíprocas” do corpo em si, surgindo as 

primeiras raízes para o estudo da proporcionalidade. Também afirmou que “a altura de um 

homem é igual ao alcance de seus braços estendidos e que essas duas medidas formam um 

quadrado que encerra o corpo inteiro, enquanto que as mãos e os pés tocam o círculo que tem 

seu centro no umbigo (quadratura do círculo)”.  

Foi nesses estudos que se baseou Leonardo da Vinci, em 1490, para criar uma de suas 

obras mais importantes: o Homem Vitruviano, um desenho do corpo humano que evidencia 

detalhe de músculos e articulações que ficou conhecido pela sua beleza, proporção e forma. É 

um pentagrama humano. 

 Uma figura masculina desnuda, simultaneamente em duas posições sobrepostas, com 

os braços inscritos num círculo e num quadrado. A cabeça é calculada como sendo um oitavo 

da altura total.Esse desenho foi utilizado posteriormente por estudiosos da proporcionalidade. 

(PETROSKI, 1999). A Figura1, apresenta o desenho do Homem vitruviano. 
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Figura 1: Homem vitruviano.  

Fonte: www.professores.uff.br. 
 

Para Roebuck, Kroeme e Thomson (1975), a origem da antropometria concretiza-se  

nos relatos das diversas viagens pelo mundo do navegador italiano Marco Polo (1273 a 1295), 

após várias observações, constatando que havia raças, povos e culturas que se diferenciavam 

pela estrutura corporal e altura que eram significativas. Essa visão pode ser considerada 

precursora da antropologia física, ciência que se relaciona intimamente com a antropometria. 

Segundo Santos e Fujão (2003), o início da antropometria cientifica ocorreu no 

período de 1471 a 1528, com a publicação da obra Four Books of Human Proportions (Os 

quatro livros da proporção humana), do alemão Albrecht Durer, matemático, físico, 

desenhista e pintor, que tentou categorizar a diversidade de tipos físicos humanos de acordo 

com uma observação sistemática e medição de um grande número de pessoas. 

 Acredita-se que o termo antropometria foi usado pela primeira vez, no seu sentido 

contemporâneo, em 1659, na tese de graduação do alemão Sigismund Elsholtz. Seu estudo 

"Antropometria - da mútua proporção dos membros do corpo humano: questões atuais de 

harmonia" era inspirado nas leituras de Pitágoras e Platão e na filosofia médica de sua época 

(MAIA; JANEIRA, 1991).   

 Em 1841, o professor, astrônomo e matemático Lambert Adolphe Quetelet aplicou 

métodos estatísticos nos estudos dos seres humanos. Adotando a análise científica, mostrou a 

aplicabilidade da Teoria da Curva Normal de Gauss para estudar fenômenos biológicos, 

tornando possível então a distribuição das medidas em forma de sino e assim estudar as 
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medidas antropométricas. Esse estudo foi realizado analisando-se graficamente os resultados 

do perímetro torácico de soldados escoceses e a estatura dos militares do Exército francês. Por 

esse feito, Petroski (1999) o considera Pai da Antropometria Científica. 

 No ano de 1861, foi realizado o primeiro estudo antropométrico no continente 

americano (EUA), pelo médico Edward Hitchcock, na Universidade de Amherst, 

Massachussets, onde se realizaram medições de estudantes envolvendo peso, estatura, 

perímetros, força de braços, colocando-os em tabelas que mostravam resultados médios 

dessas variáveis. Outro estudo aconteceu com estudantes de Havard, onde o médico doutor 

Sargent mediu valores antropométricos e a capacidade pulmonar dos estudantes, publicando 

um “manual” de medidas físicas de atletas e também normas representando medidas físicas de 

colegiais masculinos e femininos (PETROSKI, 1999).  

Para Pereira Neto (1993), foi somente no final do século passado e início deste que a 

antropometria avançou. Isso se deu com a definição, estudo, discussão e padronização dos 

pontos anatômicos para a realização de medidas antropométricas.  

Nesse período também surgiram várias escolas biotipológicas (italiana, francesa, 

alemã e a norte-americana), onde se desenvolveram trabalhos muitos significativos que 

contribuíram para a evolução da antropometria.  

 Escola italiana: Tem por fundador De Giovanni. Estabeleceu que o processo 

evolutivo viesse com a hereditariedade, porém influenciável pelo meio 

externo. O indivíduo foi caracterizado por Jacinto Viola, em 1905, em quatro 

grupos: normolíneo, brevilíneo, longilíneo e misto (PETROSKI, 1999).  

 Escola francesa: Foi fundada em Lyon. Claude Sigaud, um de seus 

representantes, baseou-se em estudos da análise da superfície corporal e 

classificou em quatro tipos os sistemas que constituem o ser humano: sistema 

respiratório, sistema digestivo, sistema muscular e sistema cerebral. Thooris, 

seguindo os princípios de Sigaud, classificou os indivíduos em superfície 

redonda ou chata, uniforme ou ondulada, bosselada ou cúbica, forma comprida 

e forma larga. Oliver chegou a quatro tipos: mediolíneo, longilíneo, 

transversal (brevilíneo) superior ou muscular. Essa classificação foi feita a 

partir das medidas biométricas, que foram avaliadas em conjunto e que 

constituem o morfograma: altura total, altura troncocefálica, peso, diâmetro 

bioacromial e diâmetro bileocristal (FOPPA JUNIOR, 2004).  

 Escola alemã: Brugsh, em 1918, estabeleceu índices referentes à estatura, 

relacionando o tórax com a estatura, dando origem a três tipos físicos, normal, 
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tórax estreito e tórax largo. E pelo valor absoluto da estatura, classificou o tipo 

corporal em médio, alto e baixo. Kretschmer classificou indivíduos em 

astênicos (leves), atléticos e pícnicos (pesados), usualmente utilizando o 

método de observação empírica (PETROSKI, 1999). 

 Escola norte-americana (1940) Sheldon e Stevens, pela necessidade de 

classificar a forma dos indivíduos em escalas que pudessem ser expressas em 

simples valores numéricos, classificaram os indivíduos em três componentes: 

endomorfia: mais vísceras digestivas (gordos abdominais); 

mesomorfia: mais esqueleto, músculo e tecido conjuntivo para atletas e 

homens fortes e ligeiros;  

ectomorfia: fragilidade linear (tórax e abdome plano, extremidades fracas) 

(FOPPA JUNIOR, 2004). 

Até a década de 40, as medidas antropométricas visavam determinar apenas pesos e 

estaturas médias da população. Depois passou a determinar as variações e os alcances dos 

movimentos. A partir dessa década, começou a haver necessidade de medidas antropométricas 

cada vez mais detalhadas e confiáveis, devido às necessidades da produção em massa. Como 

um dos exemplos cita-se a indústria aeroespacial, onde cada centímetro ou quilograma 

possuem grande influência na economia e no desempenho da aeronave (IIDA, 2005). 

Hoje, o tema central de estudo vai além dos aspectos metrológicos, com preocupações 

das diferenças entre grupos e da influência de certas variáveis, como etnias, regiões e culturas. 

De acordo com (IIDA, 2005), dado o crescente volume do comércio internacional, faz-se 

necessário determinar padrões mundiais de medidas antropométricas. 

 

 

3.3 O corpo humano 

 

 

Apesar de haver uma enorme variação na aparência externa dos seres humanos, tanto 

no diâmetro como no alongamento, todos os corpos possuem as mesmas estruturas básicas: 

são constituídos por ossos, gordura, músculos, vísceras e fluidos, determinando a massa 

corporal. O contorno da superfície do corpo humano depende do tamanho do esqueleto, da 

forma dos músculos, da espessura da camada de gordura abaixo da pele, da elasticidade da 

pele ou do excesso desta, e da idade e sexo da pessoa. 

Essas diferenciações de padrão, resultantes das variações intraindividuais alterações de 
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tamanho, proporções corporais, forma e peso, diferenças étnicas e genéticas, ainda estão 

sujeitas a interferências, ao longo de suas existências (PETROSKI, 1999). 

 

 

3.4 Diferenças individuais  

 

 

Desde a antiguidade, há uma grande preocupação de agrupar os seres humanos de 

acordo com os diferentes tipos físicos existentes. Como citado anteriormente, vários estudos 

biotipológicos foram realizados em diferentes escolas: francesa, italiana, alemã e norte-

americana (BÖHME, 2000). 

Nos estudos minuciosos da escola americana, realizados por Sheldon e Stevens em 

1940, com 4000 (quatro mil) estudantes de Harvard,  foram fotografados todos os indivíduos 

de frente, de perfil e de costas. Em seguida, combinando as análises das fotografias com os 

estudos antropométricos, Sheldon e Stevens a definiram os três tipos básicos corporais (tipos 

físicos ou biótipos), cada um com certas características dominantes denominados somatotipo, 

que são empregadas até hoje. São eles: 

 ectomorfia: caracterizado por linearidade, com estrutura corporal delicada, 

frágil e esguia, corpo e membros longos e finos, pouca gordura e músculos, 

ombros largos e caídos, pescoço fino e comprido, rosto magro, tórax e abdôme 

estreito e fino; 

 mesomorfia: físico forte, musculatura razoavelmente desenvolvida e bem 

delineada, com ângulos bem marcados e aparentes, cabeça cúbica, ombros e 

peitos largos e abdômen pequeno, possui pouca gordura; 

 endomorfia: caracterizado por formas arredondadas e macias com grandes 

depósitos de gordura aparentando uma pêra (estreito em cima e largo 

embaixo), braços e pernas curtos, ombros e cabeça arredondados, abdômen 

grande e tórax pequeno (IIDA, 2005). 

 Para Iida (2005), todas as populações humanas são compostas de indivíduos de 

diferentes tipos físicos ou biótipos. As diferenças nas proporções de cada segmento do corpo 

existem desde o nascimento e tende a acentuar-se durante o crescimento até a idade adulta. 

Para Silva, Trindade e De Rose, (2003), o somatotipo é utilizado para avaliar as 

características corporais e morfológicas, e todo indivíduo apresenta concomitantemente os 

três componentes.  
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A Figura 2 apresenta os três tipos básicos do ser humano: ectomorfo, mesomorfo e 

endomorfo. 

 
Figura 2.Três tipos básicos do corpo humano.  

Fonte: Sheldon (1943). 
 

 

3.5 Diferenças antropométricas   

 

 

 Os fatores que influenciam as diferenças antropométricas podem ser divididos em: 

 fatores intrínsecos: são fatores pessoais, individuais, como, sexo, idade, etnia e 

raça; 

 fatores extrínsecos: são conceituados como fatores externos, socioeconômico, 

clima e vestuário, etc. (PEQUINI, 2005). 

 

 

3.5.1 Fatores intrínsecos  

 

 

a) Sexo  

Homens e mulheres apresentam diferenças antropométricas significativas, não apenas 

em dimensões absolutas, mas também nas proporções dos diversos segmentos corporais. Há 

várias comparações importantes entre os sexos masculino e feminino. Alguns exemplos: 
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 com relação à estatura, em média as mulheres são 7% menores do que os 

homens; possuem em média 65% da força de um homem; têm maior 

concentração de tecido adiposo numa proporção com relação ao músculo de 

5:4, enquanto que o homem apresenta uma proporção músculo/gordura de 6:3;  

 o quadril feminino é maior do que o quadril masculino devido ao tamanho da 

estrutura óssea; o acúmulo de gordura abdominal normalmente ocorre acima 

do umbigo em homens e abaixo do umbigo em mulheres (QUARESMA, 

2000). A Figura 3 apresenta as diferenças corporais entres homens e mulheres. 

 
Figura 3. Diferenças corporais entre o homem e a mulher.  

Fonte: Pequini, (2005). 
 

Pequini (2005) ressalta a necessidade de considerar os valores antropométricos de 

ambos os sexos para projetar produtos que terão como usuários homens e mulheres. 

 

 

b) Influência da idade – envelhecimento 

 Durante as diversas fases da vida, o corpo sofre alterações na sua forma e dimensões. 

Essas mudanças são mais visíveis durante o crescimento. Cada parte do corpo tem uma 

velocidade diferente de crescimento.  As extremidades crescem mais depressa; a cabeça, aos 4 

e 5 anos de idade, já atinge 80% do seu tamanho quando adulto; o comprimento do braço, ao 
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nascer, é similar ao do tronco, depois chega a ser 50% mais comprido (SANTOS; FUJÃO, 

2003). 

Segundo Quaresma (2000), o corpo pode aumentar de 3 a 4 vezes o tamanho; o peso 

aumenta em, mais ou menos, 20 vezes. Com a idade, diminuem as medidas de comprimento, 

e as proporções lineares do corpo mudam até que, na idade adulta, o comprimento passa a 

representar 52% da estatura. 

 Moraes (1998), acredita que o processo de envelhecimento inicia-se após os 30 anos 

de idade, a partir da qual o organismo vai perdendo gradualmente a sua capacidade funcional. 

A estatura começa a diminuir devido à calcificação ou atrofia dos discos intervertebrais, 

tornando aparente um declínio na estatura e no peso, por volta dos 50 anos nos homens e dos 

60 nas mulheres, e um aumento significativo na circunferência abdominal. 

 

 

c) Etnia e raça 

 Um grupo étnico é uma amostra ou população de indivíduos que fazem parte de uma 

distribuição geográfica específica e que têm em comum certas características físicas que 

servem, em termos estatísticos, para distingui-los de outros grupos de pessoas. Considera-se 

que essas características são fundamentalmente hereditárias. 

Para Santos e Fujão (2003), normalmente os grupos étnicos derivam de agrupamentos 

mais ou menos naturais, que podem ser divididos e designados como Negroides, Caucasoides 

e Mongoloides, constituindo assim os maiores grupos da natureza humana.  

    Negroides: Incluem a maioria das pessoas de pele escura oriundas da África, 

conjuntamente com algumas minorias étnicas da Ásia e das ilhas do Pacífico. 

  Caucasoides: Estão incluídas todas as pessoas de pele clara e escura residentes 

na Europa, norte de África, Ásia Menor, Oriente Médio, Índia e Polinésia 

(conjuntamente com a população indígena da Austrália) e outros grupos 

étnicos que formam eles mesmos uma subdivisão. 

  Mongoloides: Abrange um grande número de grupos étnicos distribuídos 

através da Ásia Central, do leste e do sudeste, e as populações indígenas das 

Américas.   

Pequini (2005) certifica que existem diferenças raciais entre a proporção dos membros 

inferiores e o tronco, dando alguns exemplos: no caso dos americanos e na maioria dos 

europeus, o comprimento da perna é 48% da estatura, entretanto para os coreanos e japoneses, 

o comprimento da perna é 46% da estatura. 
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A Figura 4, Pequini (2005), mostra que as diferenças entre os grupos populacionais 

não são os tamanhos dos membros em si, mas a proporção entre as diferentes partes do corpo.  

 

 
Figura 4. Diferenças proporcionais entre raças. 

Fonte: Pequini, (2005). 
 

 

3.5.2 Fatores extrínsecos  

 

 

As medidas antropométricas podem se alterar com a época, não só pelos hábitos 

alimentares, mas também pela atenção com a saúde e a qualidade de vida. Foi comprovado 

por Guimarães e Biasoli (2002) que as populações mais jovens, mais ricas e mais instruídas 

têm dimensões maiores. À medida que cresce a faixa salarial, aumenta o peso, independente 

da raça.  

Outro fator a se considerar são as atividades que os indivíduos executam. O 

desempenho de uma mesma atividade durante vários anos resultará em variações de medidas: 

por exemplo, um motorista de caminhão e um bibliotecário. O motorista é em geral mais 

forte, possuindo uma musculatura mais definida. 

Outro exemplo tem a ver com condições climáticas. Investigações indicam que grupos 

étnicos que habitam climas frios são pessoas com corpos mais volumosos (conserva o calor 
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do corpo); em clima quente, corpos mais magros (troca de calor com o ambiente) (PEQUINI, 

2005).  

Quaresma (2000) revela que a população mundial teve um aumento significativo de 

tamanho em relação aos seus ancestrais nos últimos 150 anos. 

A Organização Internacional para Padronização - ISO prevê que, a cada 5 anos, as 

normas de qualquer produto sejam revistas. O diretor técnico da Associação Brasileira do 

Vestuário – ABRAVEST (2009), Eugenio Muller, relata que, no caso específico do vestuário, 

a importância de fazer coletas de medidas em prazos curtos de tempo se justifica pelo 

tamanho médio do brasileiro e do ser humano, que vem se alterando a cada ano.  

 

 

3.6 Antropometrias estática e dinâmica  

 

 

São determinadas de acordo com a posição do indivíduo no momento das tomadas de 

medidas. 

 

 

3.6.1 Antropometria estática   

 

 

A antropometria estática compreende as dimensões do corpo humano parado, pesquisa as 

dimensões estruturais do corpo tomadas com os sujeitos em posição fixa (altura, larguras, 

comprimentos e perímetros) ou com pouquíssimo movimento. Muitas das medidas da 

antropometria estática estão relacionadas com o projeto específico de certas aplicações, por 

exemplo, capacetes, e com o projeto de espaços de trabalho (MORAES, 1998). A Figura 5 

apresenta as medidas antropométricas estáticas. 

 



47 

 

 
Figura 5. Medidas antropométricas estáticas na posição de pé.  

Fonte: Iida (2005) 
 

 

3.6.2 Antropometria dinâmica  

 

 

 A antropometria dinâmica descreve o indivíduo em movimento e envolve o estudo de 

medidas funcionais do corpo humano, relacionadas a ângulo de conforto, mobilidade das 

articulações, braços e pernas como sistema de alavanca, aplicação de forças, etc. (SANTOS; 

FUJÃO, 2003).  A Figura 6 apresenta as medidas antropométricas dinâmicas. 

 
Figura 6. Medidas antropométricas dinâmicas.  

Fonte: Iida, (2005). 
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3.7 Medidas antropométricas: princípio técnico-científico na modelagem de vestuários 

 

 

Segundo Petroski (1999), a antropometria destina-se à determinação objetiva do 

desenvolvimento do corpo humano e às relações existentes entre físico e performance. 

Constitui-se como uma área–base para o estudo do homem, uma vez que trata das medidas do 

corpo humano, dos volumes, das formas, de seus movimentos e articulações, sendo 

indispensável para definição das medidas do vestuário. 

Para Zamberlan, Pastura e Neves (2005), em projetos de vestuário, as medidas 

antropométricas são dados de base essenciais que devem estar presentes antes da concepção 

de produtos, pois permitem predizer alguns aspectos importantes das aéreas das interfaces 

ainda durante o desenvolvimento do projeto. As medidas antropométricas devem ser coletadas 

nos próprios sujeitos que farão uso do vestuário a ser projetado em quantidades significativas.  

Hoje em dia, são frequentes os questionamentos sobre as medidas antropométricas do 

homem brasileiro, especialmente em relação àquelas utilizadas no desenvolvimento de 

produtos ergonomicamente corretos, quando não se dispõe de um banco de dados com 

medidas confiáveis e representativas de cada região do país (ZAMBERLAN; PASTURA; 

NEVES, 2005). 

Parte das empresas do vestuário, na falta de fontes antropométricas que forneçam 

dados precisos e científicos para executar o projeto, usa como referência tabelas de medidas 

copiadas de outros países, trazendo descontentamento e transtornos aos usuários e prejuízo 

para os fornecedores com desperdícios de material no desenvolvimento do projeto. Quando se 

tem a padronização das medidas, o custo de produção pode ser diminuído em 8% 

(ABRAVEST, 2009). 

Várias entidades governamentais, associações e as indústrias do setor do vestuário 

vêm buscando melhorar a qualidade, conforto e bem-estar dos seus produtos por meio de 

resultados constantes de pesquisa de opinião do setor e aplicação de duas ciências 

fundamentais a ergonomia e a antropometria (SILVEIRA, 2008).  

A ABRAVEST (2009), para saber a opinião do consumidor sobre a falta de 

padronização das peças vendidas no Brasil, realizou uma pesquisa com 1.330 pessoas em 

janeiro de 2009. O resultado foi que o consumidor se incomoda com a ausência de 

padronização. A porcentagem de consumidores com essa visão surpreendeu, 99% dentre os 

que responderam à pesquisa.  

Portanto, considerando que a vestimenta constrói vínculos psicológicos muito fortes 
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com quem a usa, tais qualidades serão primordiais ao seu criador. Além disso, na interface 

contínua e direta entre corpo e vestimenta devem sempre prevalecer os quesitos de conforto e 

usabilidade, principalmente em vestimentas utilizadas para cumprir tarefas de trabalho, como 

os uniformes, equipamentos de proteção (óculos, capacetes e os coletes à prova de balas 

discorridas neste trabalho).  

Nesse caso, pela necessidade de uso constante de coletes à prova de balas a todos que 

trabalham com armas de fogo, torna-se necessário um produto que tenha uma perfeita 

interação com o usuário. Se tal interação não for otimizada e os coletes não apresentarem as 

características mínimas de conforto físico, além da incômoda sensação de desconforto, isso 

poderá afetar o bem-estar e a saúde do indivíduo, comprometendo ainda sua operacionalidade. 

Desse modo, o conforto pode ser definido como um estado de harmonia física e 

mental, e no vestuário três aspectos interagem:  

 Físico: Relacionado às sensações provocadas pelo contato do tecido com a pele 

ou não e do ajuste da confecção ao corpo e seus movimentos. Essa é uma 

alusão à modelagem e à montagem do produto acabado. No entanto, o conforto 

proporcionado pelos coletes à prova de balas define a operacionalidade do 

usuário por meio do aumento da mobilidade; 

 Fisiológico: Ligado à interferência do vestuário nos mecanismos do 

metabolismo do corpo, calor, peso, fadiga ao término do trabalho; 

  Psicológico: Função de fatores relacionados à estética, aparência, meio social, 

cultural e sensação de segurança no uso coletes (PIRES, 2004). 

 

 

3.8 Definições das medidas antropométricas  

 

 

  As definições das medidas envolvem a descrição dos dois pontos entre os quais serão 

tomadas as medidas. Para realizar a tomada de medidas do corpo humano, primeiramente 

devem-se conhecer a anatomia do corpo, sua forma, estrutura e mecanismo, para identificar os 

pontos referenciais que serão mensurados e as medidas necessárias para o produto. Em geral, 

cada medida a ser efetuada deve especificar claramente a sua localização, direção e postura.  

As medidas antropométricas devem ser feitas seguindo um protocolo definido, a fim 

de se evitar erros. Portanto, alguns fatores, como horários, vestimenta, instrumentos, posição 

anatômica, devem ser rigorosamente levados em consideração ao se coletar as medidas 
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antropométricas, garantindo precisão e fidedignidade ao trabalho (FERNANDES FILHO, 

2003). 

Segundo Quaresma (2000) e Iida (2005), as medidas antropométricas devem ser 

realizadas diretamente, tomando-se uma amostra significativa de sujeitos que serão usuários 

ou consumidores do objeto a ser projetado. Primeiramente, devem-se definir onde ou para 

quê serão utilizadas as medidas antropométricas. Dessa definição decorre a aplicação da 

antropometria estática ou dinâmica. 

 

  

3.9 Sistema de leitura 

 

 

Segundo Silveira e Gilwan (2007), o sistema de medição do corpo pode ser efetuado de 

duas maneiras: sistema mecânico ou direto e sistema computadorizado ou indireto. 

 

 

3.9.1 Sistema mecânico ou direto  

 

 

 É um processo manual, executado por uma equipe de medição com o uso de 

antropômetros, balanças, compassos, fita antropométrica. Envolvem leituras de instrumentos 

que entram em contato físico com o organismo. Também são tomadas medidas lineares, pesos 

e forças, etc. Silveira e Giorgio (2006) faz algumas recomendações no uso do sistema 

mecânico: 

 Deixar o plano da fita adjacente à pele, e suas bordas perpendiculares em relação ao 

eixo do segmento  que se medir (com exceção das medidas do perímetro da cabeça e 

do pescoço); 

 Realizar as mensurações exercendo leve pressão sobre a pele;  

 Não deixar o dedo entre a fita e a pele; 

 Medir, sempre que possível, sobre a pele nua (como uma segunda pele); 

 Determinar sempre os pontos referenciais anatômicos, que definem onde começa e 

termina a mensuração; 

 Realizar a leitura com a aproximação de milímetros; 
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 Medir, sempre que possível, na presença de outro avaliador, ou em frente ao espelho, à 

fim de garantir que a fita seja colocada no mesmo plano horizontal, em relação à face 

anterior e posterior do avaliador. 

 

 

3.9.2 Sistema computadorizado ou indireto  

 

 

  Envolve fotos do corpo ou partes dele. As medidas são tomadas posteriormente 

às imagens. É composto por programas que medem a tridimensão do corpo 

 

 

 3.10 Padronização de medidas corporais  

 

 

Para se padronizar as medidas corporais, devem ser definidos: 

 os pontos anatômicos do corpo entre os quais serão tomadas as medidas;  

 os instrumentos e os métodos a serem utilizados;  

 a seleção da amostra;  

 a análise estatística. 

Para obtenção das medidas sem o uso do sistema computadorizado, um dos 

instrumentos mais usados é a fita antropométrica, com precisão de um milímetro. 

 

 

3.11 Seleção da amostra 

 

 

  A amostra dos indivíduos a serem medidos deve ser representativa do universo onde 

serão aplicados os resultados.  

Devem-se levar em conta as características biológicas inatas (sexo, idade, biótipo) e as 

adquiridas (profissão, esportes, nível de renda e outros) (IIDA, 2005).  

Se determinada medida não tiver variações significativas, o número de medições 

poderá ser menor.  Se, por outro lado, as pessoas apresentarem grandes diferenças individuais, a 
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amostra deve ser maior. Por exemplo, a circunferência da cabeça das pessoas varia menos que a 

circunferência do abdômen. Nesse caso, precisaria de uma amostra maior, em ambos o casos as 

medidas deveriam ter a mesma precisão (IIDA, 2005). 

 

 

3.12 Vantagens da padronização dos tamanhos na modelagem mundial 

 

 

 Com a revolução industrial, o setor têxtil ganha avanços tecnológicos, com profundo 

impacto no setor produtivo, contribuindo para uma nova forma de produção do vestuário. Em 

princípio, produziam-se uniformes militares e roupas de trabalho. Para a tropa, o que 

importava era a padronização; para o trabalhador, o fundamental era que a confecção em série 

diminuía o custo de cada peça, comparado à confecção sob medida do alfaiate e da costureira 

(SOUZA; THAUMATURGO, 2005).  

A partir da década de cinquenta, com a crescente internacionalização da economia, 

houve uma preocupação em fazer medidas com padrões mundiais.  

Alguns produtos produzidos em certos países são vendidos no mundo todo. Por 

exemplo, aviões, armamentos, computadores, automóveis, etc. Outros fatores que 

contribuíram para a padronização internacional das medidas foram as alianças militares: a 

Organização do Tratado do Atlântico Norte - OTAN e o Pacto de Varsóvia, exigiram 

padronização internacional de produtos militares que acabaria refletindo na indústria em 

geral. 

 Porém, grande parte das medidas disponíveis é de contingentes das Forças Armadas, 

referindo à medida de homens adultos, na faixa de 18 a 30 anos, levando a ser diferentes da 

população global, pois o critério de recrutamento militar acaba excluindo pessoas abaixo de 

uma determinada estatura e peso mínimo (IIDA, 2005).  

 No ano de 2002, foi finalizada uma pesquisa que teve como objetivo representar, em 

três dimensões, a variabilidade antropométrica da população civil da Europa e da America do 

Norte, denominada de CASAER (Civilian American and European Surface Antropometry 

Resouce) (Projeto de Pesquisa Antropométrica de Superfície da População Civil Americana e 

Européia).  

 O projeto CASAER constitui uma pesquisa antropométrica com 4.431 pessoas, com 

idade entre 18 e 65 anos, em três países, Estados Unidos da América, Holanda e Itália, 

incluindo em seguida o Japão e a Coréia do Sul. Foi empregada tecnologia de scanner 
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tridimensional a laser, sendo a primeira pesquisa antropométrica da superfície tridimensional 

do corpo, de grande porte no mundo. 

Após esse trabalho, de modo a ampliar o escopo da troca de dados em âmbito 

internacional, foi consolidado o Grupo WEAR (World Engineering Antropometry Resource), 

cuja principal meta é contribuir ativamente na difusão e avanço do conhecimento em 

antropometria e ergonomia para melhorar a qualidade da saúde, segurança e bem-estar para 

todos os cidadãos.  

O grupo WEAR é composto por pesquisadores representantes de países dos cinco 

continentes, que têm como objetivos: 

 Padronizar as metodologias de pesquisas antropométricas, de forma a 

possibilitar a comparação e o intercâmbio das bases de dados das diferentes 

populações;  

  Disponibilizar as bases de dados antropométricos existentes;   

 Criar uma base mundial de dados antropométricos. 

 O Instituto Nacional de Tecnologia – INT, vinculado ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia, é o órgão brasileiro que participa como instituição representante da América 

Latina. 

A troca de bancos de dados antropométricos entre EUA, Europa e Brasil e o uso dos 

dados antropométricos das populações européia e norte-americana na elaboração de projetos 

de produtos pelas empresas brasileiras trarão vantagens competitivas para as nossas empresas 

no que se refere à produtos para exportação. O uso dos dados antropométricos nos projetos de 

produtos para exportação agregará valores aos produtos fabricados no País e aumentará a sua 

competitividade no mercado externo.  

Por meio dessa tecnologia de ponta, será possível obter a melhoria da qualidade e a 

agregação de valor aos produtos, a redução de perdas em matéria-prima, a otimização das 

vendas e da estocagem, bem como a redução significativa do custo no projeto e da manufatura 

dos produtos. A melhoria das vendas e a redução dos custos finais do produto possibilitarão 

também a geração de mais empregos no setor industrial.  

No momento a participação do Brasil na WEAR se faz somente como representante da 

América Latina. Os trabalhos das coletas das medidas dos brasileiros ainda não foram 

iniciados devido a entraves burocráticos na aquisição dos scanners1. 

Confirmando a importância de um banco de dados próprio, o Centro de Tecnologia da 

                                                           
1 Comunicação pessoal, Maria Cristina, diretora INT, 2009. 
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Indústria Química e Têxtil – Cetiqt (2008) afirma que o estudo antropométrico é um assunto 

estratégico, de interesse do País. O levantamento de medidas antropométricas não só se faz 

necessário para benefícios da cadeia do vestuário, mas também implicará vantagens para os 

setores de móveis, calçados, automóveis e até em ações governamentais. 

Portanto, diante desse cenário, no Brasil a discussão sobre as variáveis 

antropométricas começa a ganhar corpo.  

Em 2004, a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT validou a norma 

ABNT NBR 15127:2004 “Corpo humano – Definição de Medidas”. 

Essa norma teve como base a ISO 7-250 (Organização Internacional de 

Normalização) – “Basic Human body Measurenents for Techonological Design” (Medidas 

básicas do corpo humano para tecnologia de projeto), que tem como objetivo estabelecer 

procedimentos para definir medidas do corpo humano que podem ser utilizadas como base na 

elaboração de projetos tecnológicos, para suas diversas aplicações (por exemplo, vestimentas, 

mobiliários, locais de trabalho, transportes, atividades na residência ou lazer, etc.). 

Nesse nosso trabalho focamos especial atenção à caracterização das medidas da 

mulher e do homem brasileiros com o objetivo de investigar a adequação do uso de coletes à 

prova de balas por militares dos sexos feminino e masculino. 
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4 BLINDAGEM PESSOAL (COLETES À PROVA DE BALAS) 

 

 

4.1 Histórico  

 

 

As técnicas de blindagem são tão antigas quanto a própria guerra. Desde os primórdios 

da história, o ser humano busca criar e aperfeiçoar mecanismos que o protejam das agressões 

dos inimigos (ALVES; NASCIMENTO; SUAREZ, 2004).  

Segundo Gomes (2005), a primeira das proteções a ser utilizada pelo homem foi o 

escudo, peça que remonta aos homens da caverna e que até hoje continua em processo de 

evolução.  

A história mostra que, há cinco mil anos, os soldados egípcios marcharam para a 

batalha trajando uma armadura na forma de uma faixa acolchoada que traçava desde as axilas 

até os joelhos (TORRES, 2005). Soldados persas utilizavam coletes de palha que eram bem 

leves e ofereciam certa proteção contra flechas e pancadas.  

Os gregos fabricaram armaduras e capacetes de bronze pela primeira vez entre 1450 e 

1350 a.C. Seus homens de infantaria eram os hoplitas, que lutavam com coletes de bronze, 

caneleiras, capacetes, lanças e escudo (LEVENTON, 2009). 

Já o exército romano adotou toda tecnologia e todo equipamento superiores 

encontrados entre seus mais antigos inimigos, como o colete na forma dos músculos e 

armaduras com escamas do século IV a.C. A armadura de malha de aço – feita de pequenos 

anéis de metal entrelaçados e cuja origem é creditada aos celtas nos séculos VI a.C - tornou-se 

o traje de guerra mais comum entre soldados europeus até o século XIII.  

O desenvolvimento da armadura feita de chapas de ferro, mais dura e resistente contra 

golpes à queima roupa, começou no século XI. E com trajes cobertos de escamas ou pequenas 

placas de metal que remetiam às armaduras de escamas utilizadas na Grécia e Roma antigas. 

As armaduras, capacetes e blusas metálicas foram idealizados a fim de complementarem a 

frágil proteção oferecida pelo escudo. Chegou-se a ter uma armadura modesta de um 

cavaleiro medieval pesando cerca de 50 kg, o que, por si só, implicaria a quase total 

imobilidade do soldado e sua condenação à morte numa eventual queda do cavalo.  

Por volta do século XIV, os soldados usavam placas de metal sobre os braços e pernas, 

além de o casaco de ferro por cima de uma blusa de malha de aço, que era usado sobre uma 

veste acolchoada. Em meados de 1425, um colete mais solido, de chapa única, substitui o 
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casaco com placas de ferro, e pernas, braços e pés passaram a ser totalmente cobertos: 

armadura. Por outro lado, os samurais utilizavam complexas armaduras, que, além da 

proteção, tinham também um efeito moral de intimidação.  

Um dos primeiros casos registrados da utilização de armaduras macias não balísticas 

foi pelos medievais japoneses, que utilizaram armaduras fabricadas a partir da seda 

(MARINS, 2008).   

No século XVII, em razão da crescente eficácia das armas de fogo, os soldados 

descartaram os pesados trajes de ferro e passaram a vestir coletes e capacetes simples.  

Assim como nas Guerras Napoleônicas, onde pouquíssimos eram os soldados que 

utilizavam os ditos peitilhos metálicos, na 1ª e na 2ª Guerra Mundial, a estratégia militar 

continuou desprezando totalmente o conceito de proteção individual dos combatentes. Apenas 

na segunda metade da década de 60, nas Guerras da Coreia e do Vietnã um tímido embrião 

das proteções balísticas foi amplamente utilizado pelas tropas americanas: as flak jackets, ou 

seja, pesados jaquetões acolchoados e revestidos de fibra de vidro laminado e placas de 

resinas, destinados a proteger os soldados dos estilhaços de granadas, o que, na verdade, não 

acontecia com a eficácia pretendida, além de serem desconfortáveis, muito grandes e 

desajeitados (GOMES, 2005).  

Na década de 60, os EUA, preocupado com aumento de homicídios de policiais com 

arma de fogo, registraram um aumento de agentes de segurança mortos. Com esse aumento de 

funcionários mortos e o reconhecimento de que a maioria dos homicídios foram provocados 

com armas de fogo, o NILECJ (Instituto Nacional da Lei de Execução Criminal e Justiça), 

antecedendo o NIJ (National Institute of Justice), iniciou um programa para investigar e 

desenvolver um colete de proteção balística leve que pudesse ser usado pela polícia em tempo 

integral. Importante ressaltar que após isso o NIJ ganhou aceitação mundial como uma 

referência ao avaliar a eficácia e estabelecer padrões para os coletes balísticos.  

Até hoje o NIJ vem dedicando fundos para investigações e desenvolvimentos de 

projetos com tecnologia avançada, em parcerias com organizações privadas e governamentais, 

que buscam aperfeiçoar esses equipamentos em relação ao conforto, à redução de traumas 

advindos dos impactos de projéteis, ao desgaste e à capacidade de retenção de munições de 

calibres cada vez mais poderosos (PEREIRA, 2007). 

O Exército norte-americano classificou os tipos de blindagem de acordo com seu peso 

por área, sendo denominados de: leves, médias e pesadas. Há aproximadamente 10 anos, 

surgiu outra categoria bem mais leve que a anterior para atender aos requisitos de blindagem 

pessoal. Essa categoria apareceu com a propagação de materiais cerâmicos que conciliam 
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redução de peso com eficiência balística (TORRES, 2005). 

Na década de 70, os coletes passam a possuir suas placas balísticas confeccionadas por 

alumina e carbeto de boro reforçados com compósitos, oferecendo proteção contra munição 

de baixo calibre (GRAHL, 2006).  

No final dos anos 90, durante a guerra da Bósnia, no Kosovo e na Somália, foi 

utilizado um pesado colete de alumina com um bom resultado. Em 2001 e recentemente na 

invasão do Iraque, as tropas utilizaram modernos coletes com blindagens em cerâmicas de 

SiC (carbeto de silício ) e B4C (carbeto de boro) os quais mostraram ser bastante eficientes 

(MARINS, 2008). 

Portando ao longo dos séculos, as ameaças aumentaram e os materiais para blindagem 

sofreram constantes modificações, e novos materiais específicos são utilizados nos projetos de 

blindagem para cada tipo de ameaça que aparece; porém, a relação entre peso, massa 

específica, proteção, conforto e bem-estar continuam ainda sendo um fator crítico.  

 

 

4.2 Coletes balísticos hoje 

 

 

O colete à prova de balas é um produto controlado pelo Ministério da Defesa- Exército 

Brasileiro, através da Portaria nº 18, datada em 19 de dezembro de 2006 (Anexo B), que 

regulamenta as normas de avaliação técnica, fabricação, aquisição, importação e descarte do 

produto e considera como colete à prova de balas qualquer vestimenta que utilize material 

balístico (terno, blazer, camisa, casaco, calça, etc.) e ofereça proteção contra disparos de 

projéteis. É também conhecido pelas designações de “Colete à Prova de Balas” e “Colete de 

Proteção (BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA. EXÉRCITO BRASILEIRO, 2006). 

Segurança, confiabilidade e proteção são características esperadas de um colete à 

prova de balas. São indispensáveis aos profissionais de segurança, expostos pelas condições 

de trabalho a disparos de armas de fogo, facadas ou pancadas. 

Desde 06 de dezembro de 2006, a Portaria 191 do MTE (BRASIL. MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2006) regulamentou o colete à prova de balas como um EPI 

(Equipamento de Proteção Individual).  Entende-se como EPI todo equipamento de uso 

pessoal e intransferível que tenha por finalidade neutralizar a ação de certos acidentes que 

podem causar lesões aos trabalhadores e protegê-los contra possíveis danos à saúde, causados 

pelas condições de trabalho.  
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O EPI deve ser usado como medida de proteção, quando não for possível eliminar o 

risco de proteção coletiva e quando for necessário complementar a proteção individual. 

A Portaria 191 incluiu a seguinte redação no Anexo 1, da NR 6 (Norma 

Regulamentadora), que estabelece medidas sobre a utilização dos EPI's em dispositivo de uso 

individual, de fabricação nacional ou estrangeira, que serão destinados a proteger a saúde e a 

integridade física do trabalhador na qual consta a lista dos EPI's para proteção do tronco: 

 Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de 

origem térmica, mecânica, química, radioativa e meteorológico, umidade 

proveniente de operações com uso de água; 

 Colete à prova de balas de uso permitido para vigilantes que trabalhem 

portando arma de fogo, para proteção do tronco contra riscos de origem 

mecânica.  

Com a nova regulamentação da legislação trabalhista, até 2011, todos os trabalhadores 

da segurança pública deverão obrigatoriamente possuir e estar treinados para o uso de coletes 

à prova de balas para protegerem-se dos riscos de sua profissão. Esses coletes que deverão ser 

de uso individual, por uma questão de higiene, e levando-se em consideração a compleição 

física de cada usuário e a durabilidade do produto. A Portaria não estabelece o nível de 

proteção balística do colete a ser utilizado, mas estudos apontam que o equipamento deve 

resistir pelo menos ao calibre da arma usada pelo agente no exercício de suas funções. 

Independente do tipo de material utilizado na fabricação dos coletes à prova de balas, a 

Portaria nº 18 determina que estes devam atender à norma NIJ (0101.04, de junho de 2000) 

dos Estados Unidos da América - EUA, que estabelece exigências mínimas de desempenho 

dos coletes e testa métodos para sua resistência balística, a fim de proteger o tronco contra 

projéteis (VASCONCELOS, 2007). 

A NIJ 0101.04 regulamenta os procedimentos para a fabricação, avaliação técnica, 

aquisição, importação e destruição de coletes à prova de balas.  

Os coletes são classificados em sete diferentes níveis de desempenho balístico, em 

função da ameaça balística imposta pelas balas e cartuchos. Em ordem do mais baixo ao mais 

alto nível de proteção temos: Tipo I, Tipo IIA, Tipo II, Tipo IIIA, Tipo III, Tipo IV e 

Especial.  

O Decreto Federal nº 3.665, de 20 de novembro de 2000, institui o regulamento para a 

fiscalização de produtos controlados (R-105), cuja finalidade se resume em estabelecer as 

normas necessárias para a correta fiscalização das atividades exercidas por pessoas físicas e 

jurídicas, envolvendo produtos controlados pelo Exército, estabelecendo em seus artigos, 
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quanto ao grau de restrição: uso permitido e uso restrito.  

Em função do nível de proteção, é estabelecido o número de camadas do painel de 

proteção balística. Geralmente, para os níveis III e IV, há o acréscimo de placas rígidas de 

cerâmica ou polietileno.  

A Tabela 2 apresenta grau de restrição, uso permitido ou não e níveis balísticos. 

 

Tabela 2: Simplificada de Níveis  

 
Fonte: Gomes, (2005); NIJSDT – 0101:04 

 

Apesar do seu emprego não garantir 100% de segurança, quando o colete à prova de 

balas é utilizado, há uma redução significativa da probabilidade de seu usuário ser fatalmente 

ferido ou sofrer danos em seus órgãos internos. 

 Segundo Gomes (2005), 82% dos ferimentos e mortes de policiais militares em 

serviço ocorreram por disparos de arma de fogo no tórax. Por si só, esse dado vem confirmar 

a premente necessidade da utilização do colete à prova de balas nas atividades policiais em 

particular, no uso militar ou nas equipes dos grupos especiais, onde há maior probabilidade de 

confronto com oponentes utilizando fuzis de assalto ou munições de projéteis perfurante AP 

(Armour Piercing), de uso exclusive militar.  

Em 1994 o FBI (Federal Bureau Investigation=Escritório Federal de Investigações) 

dos EUA apresentou um estudo que demonstra que o risco de sofrer um ferimento mortal por 

policiais que não utilizam rotineiramente o colete balístico é 14 vezes maior do que para os 

que o fazem (PEREIRA, 2007). 

No Brasil, assim como na maioria dos países e na OM (Organização Militar) onde foi 

realizada a pesquisa deste trabalho, os coletes balísticos mais utilizados são os que protegem 



60 

 

contra a perfuração de projéteis de armas de fogo do Nível II e Nível II A do modelo 

ostensivo.  

Confeccionado em polietileno, aramida, ou composições desses materiais, os coletes 

de Nível II e Nível II A oferecem proteção para os projéteis de munição calibre 357 Magnum 

JSP, com velocidade de 425/332 m/s e massa de 10,20 g para ambos; e 9 mm FMJ, com 

velocidade de 358/332 m/s e massa de 10,2/8,0 g  para proteção frontal (tórax e abdômen) e 

dorsal (costas), de forma que permitam a proteção das partes vitais e obedeçam às normas 

exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, enquanto ainda permitem aos 

policiais maior conforto e mobilidade (BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA, 2006). 

Embora o número de policiais mortos no Brasil tenha aumentado, não há estudos ou 

números confiáveis que mostrem como acontecem os ferimentos e apresentem o número de 

policiais que sobreviveram em ataques devido ao fato de estarem usando coletes à prova de 

balas (PEREIRA, 2007). 

 Segundo Vasconcelos (2007), nos EUA, existe a Associação de Chefes de Polícia, que 

dirige o “Clube de Sobreviventes” e que tem como um dos objetivos realizar pesquisas com 

os policiais que têm sobrevivido por causa da utilização do colete à prova de balas, 

apresentando estatísticas que indiquem como ocorreu o acidente e como foi a proteção pelo 

colete, dados fundamentais para a correta seleção do nível e modelo de colete a ser utilizado 

pelos policiais.  

Na Tabela 3, Vasconcelos (2007) apresenta registro de 2.510 casos de policiais que 

sobreviveram graças à utilização de coletes nos EUA, atingidos por armas em situações 

diversas, dos quais 55% ocorreram em ações diretas contra delinquentes, enquanto os 45% 

restantes foram causados por acidentes de trânsito em perseguições aos mesmos. 
 

Tabela 3: Distribuição dos agentes causadores das lesões e as situações em que os policiaisamericanos 
sobreviveram devido ao uso do colete à prova de balas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vasconcelos (2007) 
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4.3 Descrições dos coletes 

 

 

 O colete à prova de balas é composto por um painel formado por várias camadas de 

tecidos balísticos. Esse painel pode conter de 15 a 35 camadas ou outro material balístico 

resistente, formando o chamado painel balístico.  

O painel balístico é composto por duas placas balísticas, uma para proteção frontal 

(tórax e abdômen) e outra dorsal (costas), de forma que permita a proteção das partes vitais. 

Os painéis balísticos são inseridos numa capa externa confeccionada com tecido resistente, 

apresentando compartimentos e bolsos destinados a acomodar os painéis ou insertos balísticos 

e as placas balísticas que lhe conferirão a proteção balística desejada. O formato e as 

dimensões da capa externa são condicionados pelos formatos e dimensões dos painéis 

balísticos e devem ter uma sobra de aproximadamente 1 cm em todas as medidas, de modo 

que permaneça em perfeito ajuste com os painéis balísticos. A capa externa dorsal é ligada à 

frontal na altura dos ombros, apresentam regulagem com sistema de fixação e ajuste ao corpo 

do usuário, através de uma peça em velcro®. Ela terá no mínimo as seguintes medidas: no 

ombro 5 cm (largura) x 15 cm (comprimento) com aderência na tira de 10 cm (comprimento) 

e aderência fixada na parte frontal de 10 cm (comprimento). Na parte lateral dois velcros® de 

5 cm (largura) x 20 cm (comprimento), com aderência na tira de 10 cm (comprimento) e 

aderência fixada em toda a parte frontal. Os pontos de fixação e ajuste devem permitir que o 

policial que utilizará o colete faça, ele mesmo, os ajustes necessários, independente de auxílio 

de outra pessoa ou ferramentas.  

Cores e estilos seguem o padrão do uniforme da instituição específica, e também pode 

ser removível ou não. Tanto no painel balístico como na capa externa, seguindo a NIJ, deve 

possuir etiquetas com informações legíveis em português, onde deva constar: nome do 

fabricante, uso masculino ou feminino, modelo, tamanho, níveis de proteção, número de série, 

data de fabricação e tempo de validade, munições que suporta instruções de uso e 

conservação.   

 O peso do colete completo - capa, painéis balísticos e placas balísticas (frontal e dorsal) -

deverá atender o nível de proteção balística, com tolerância de mais ou menos 10% (dez por 

cento) e variar de acordo com modelo de proteção. 

Os coletes à prova de balas com prazo de validade expirado não poderão ser utilizados, 

devendo ser destruídos. A destruição poderá ser feita por picotamento ou, no caso do colete 

ser fabricado apenas em aramida, por incineração. 
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O colete poderá apresentar, ainda, de acordo com o modelo, protetor de pescoço (ou gola), 

protetor pélvico e protetores de ombros, que deverão apresentar o mesmo nível de proteção 

dos painéis do colete, devendo ser confeccionados com materiais similares aos dos painéis e 

recobertos com o mesmo tecido usado na capa, e possuir abertura destinada à introdução ou 

retirada dos painéis (BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA. EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2006). 

Para reduzir a probabilidade de o projétil atravessar o painel de um colete, deve-se 

garantir uma construção com máxima resistência. Isso implica que o painel possua as 

seguintes propriedades: dureza, resistência à penetração e resistência a “ondas de choque”. 

Para garantir essas propriedades, o painel deve ser fabricado levando em conta os seguintes 

fatores: 

 utilização de resinas com alta elongação, ou seja,  maior deformação plástica das 

camadas do painel, o que resulta em maior dissipação da energia cinética do 

projétil; 

 grande número de fibras: aumenta a resistência mecânica do painel; 

 qualidade de laminação, evitando falhas internas  nas propriedades mecânicas do 

laminado. 

A Figura 7 apresenta os componentes que compõem um colete à prova de balas. 

 

Figura 7. Componentes de colete à prova de balas.  

 

Fonte: Blintec (2007) 
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4.4 Tipos e modelos 

 

 

No mercado brasileiro, existem vários fabricantes de coletes com grandes diversidades 

de modelos, composições e estilos. Atualmente, no Brasil, os coletes mais comercializados e 

disponibilizados aos profissionais de segurança pública são os confeccionados a partir de 

camadas de tecidos de fios de aramida, de polietileno e da combinação dos dois, denominados 

coletes balísticos Nível II A, modelo ostensivo. 

A Figura 8 oferece a vista frontal do colete de proteção balística Nível II A, utilizado 

na OM.  

Figura 8: Colete balístico nível II A, modelo ostensivo.   

 
Fonte: Santos, (2011).  

 

 

4.4.1 Tipos 

 

 

Atualmente, os coletes à prova de balas são divididos em dois tipos: os coletes rígidos 

ou semirrígidos e os coletes macios (VASCONCELOS, 2007). 

 Rígidos ou semirrígidos: São compostos por placas de cerâmicas ou metálicas, 

fornecem proteção para projéteis de velocidade alta, como os fuzis e rifles, são 
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usados em situações especiais, devido ao seu peso e desconforto. 

 Macio: E o mais comum usado no dia a dia dos militares e policiais, formado 

por um painel balístico flexível composto de várias camadas de tecidos 

balísticos. 

 

 

4.4.2 Modelos 

 

 

  Possui uma diversidade grande de modelos (como exemplos: social, tático, ostensivo e 

tático, camuflado), que atendem de acordo com as necessidades, características e proteção.  

A Tabela 4 apresenta os diferentes modelos de coletes. 

Tabela 4: Simplificada modelos coletes 

 

Fonte: adaptação de Vasconcelos (2007). 
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Entre os modelos de colete utilizados na Escola de Especialistas de Aeronáutica - OM há 

um padrão a ser seguido para os painéis balísticos e capa externa.  Suas medidas são descritas 

na Norma do Exército, apresentadas na Figura 9 e na Tabela 5, que apresenta as medidas fixas 

do painel balístico dorsal. Essas medidas serão utilizadas para comparar com os resultados 

antropométricos coletados. 

Figura 9: Formato e dimensões do painel balístico dorsal.  

 
Fonte: Adaptado de: Brasil. Ministério da Defesa. (2006). 

 

alta 

Tabela 5: Medidas do painel dorsal, adaptada da Norma do Exército. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil. Ministério da Defesa. (2006). 
Os dados da tabela estão expressos em centímetros. 

 

 

 

TAMANHOS 
MEDIDAS 

P M G GG 

A (extensão tórax)  50,0 52,0 54 55,5 

B (ombro a ombro) 39 45 51 57 

C (perímetro tórax) 56,5 58,5 60,5 62,5 

D (perímetro cintura) 56,5 58,5 60,5 62,5 

E (ombro) 13 15 17 19 
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4.5 Conservação e manutenção dos coletes  

 

 

Para que os coletes prolonguem seu tempo de uso e se mantenham em bom estado, é 

necessário seguir determinadas instruções: 

 as capas dos coletes podem ser lavadas periodicamente quando houver 

necessidade. Devem ser lavadas a mão, sem alvejante e de preferência com água 

morna, secado à sombra; 

 as placas balísticas podem ser lavadas com um pano ou esponja úmida e 

detergente;  

 não esticar demasiadamente as correias de velcro®, pois isso retirará a sua 

capacidade de estiramento;  

 quando não estão sendo utilizados, os coletes devem ser guardados pendurados em 

cabides, para evitar deformação nos painéis balísticos; caso isso ocorra, pode 

acabar prejudicando sua capacidade de proteção; 

  evitar lugares úmidos ou exposição direta ao sol; 

  nunca ser guardado quando está úmido em consequência de uma lavagem ou da 

transpiração, a fim de evitar aparecimento de mofo; 

  os painéis devem ser inspecionados visualmente e periodicamente objetivando 

identificar qualquer ofensa a sua integridade e atendendo o prazo de validade. 

 

 

4.6 Recomendações de uso  

 

 

Para Fulcheri (2006), semelhante valor dado às instruções sobre armamentos deve ser 

concedido ao uso e conhecimento do colete balístico. Nas academias de polícia no Brasil, o 

aspirante a policial recebe instrução de como utilizar, limpar, desmontar e montar sua arma, 

até de olhos fechados, porém não é realizado nenhum treinamento referente ao uso do colete 

balístico, suas especificações, quando um colete é seguro, como cuidar dele, como higienizar 

e muitas outras ações.  

Segundo a SENASP (2009), deve-se atentar para as seguintes recomendações ao uso de 

coletes balísticos:  
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 nenhum tipo de objeto rígido deve ser utilizado por baixo do colete, como 

joias, canetas metálicas e outros, pois estes, quando atrás da aérea do impacto, 

podem transformar-se em projéteis secundários quando impactados pelos projéteis 

ditos primários, penetrando no corpo do usuário e causando-lhe serias lesões; 

 o tamanho do colete deve ser conforme a compleição física do usuário, pois, 

sendo muito grande, escavará na garganta quando você sentar-se ou, se demasiado 

pequeno, não oferecerá a cobertura necessária para o baixo abdômen e não cobrirá 

as laterais da caixa torácica corretamente; 

 o colete deve proteger preferencialmente o tórax em detrimento do 

abdômen, logicamente em razão da localização dos principais órgãos vitais do 

corpo humano. 

 quanto ao ajuste do colete ao corpo, se estiver demasiadamente frouxo torna-se 

incômodo; se apertado demasiadamente sobre o peito, pode restringir a provisão 

do ar nos pulmões e, caso o corpo não proveja oxigênio para o cérebro e músculos 

durante tensão, simplesmente o indivíduo perderá grande parte dos reflexos e da 

velocidade tão necessários nos confrontos armados;  

 o ideal é que seja mantida uma distância de dois dedos entre o corpo e o colete, 

de forma que haja um espaço para o resfriamento do corpo. 

Pelas recomendações propostas pela SENASP, reforça-se a relevância de obter um 

estudo das medidas antropométricas dos militares brasileiro, a fim de proporcionar-lhes uma 

maior qualidade de vida no trabalho com mais segurança, conforto, usabilidade, mobilidade, 

saúde e bem-estar. 
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5 MATERIAIS QUE COMPÕEM O PAINEL BALÍSTICO 

 

 

Para responder adequadamente aos diversos níveis de ameaças, a blindagem 

normalmente incorpora materiais de diferentes naturezas, sendo que cada um desempenha 

uma função específica dentro do conjunto (NOGUEIRA et al., 2006). 

 As blindagens metálicas são excessivamente pesadas, enquanto materiais compostos à 

base de fibras são facilmente destruídos devido à geometria perfurante e ao elevado momento 

por unidade de área dos projéteis atuais. 

Hoje, em sistemas de blindagens, empregam-se diversos materiais (polímeros, 

cerâmicos e metais).  Esses sistemas precisam ser tão leves quanto possível, pois as operações 

militares contemporâneas são caracterizadas pela mobilidade (GONÇALVES, 2000).  

Os materiais cerâmicos estruturais mais empregados para esse fim são a alumina, os 

carbetos, os nitretos e boretos (COSENTINO, 2006). 

Dentro desse contexto e com a crescente demanda por produtos de segurança e defesa, 

houve um grande avanço no desenvolvimento de pesquisas com cerâmicos avançados.  

 Os coletes modernos, além do painel composto de fibra de aramida ou Spectra Shield, 

contêm, em sua área frontal externa, uma superfície dura, fabricada em cerâmica especial, 

projetada para que, no momento em que o projétil atingir o composto balístico cerâmica/fibra, 

seu núcleo seja deformado no impacto sobre a placa de cerâmica. Por sua vez, a cerâmica 

quebra-se, transferindo a carga para o painel de fibra aramida ou UHMWPE (Ultra-High 

Molecular Weight Polyethylene) (polietileno ultra-alto peso molecular), que impede a 

passagem tanto da energia residual do projétil quanto dos fragmentos da cerâmica fraturada 

(COSENTINO, 2006).  

No projeto MARIMBA II de blindagem pessoal, os materiais utilizados como placas 

balísticas são: materiais cerâmicos carbeto de silício (SiC) e o carbeto de boro (B4C), 

UHMWPE e fibra de aramida. 

 

 

5.1 Materiais cerâmicos 

 

 

  A busca constante de novos materiais é uma das soluções encontradas para resolver os 

problemas de escassez de matérias-primas tradicionais. Dentre os materiais com 
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características mecânicas específicas, destacam-se os cerâmicos. Os materiais cerâmicos, ou 

cerâmicas, compreendem todos os materiais inorgânicos não metálicos, de emprego em 

engenharia, ou produtos químicos inorgânicos (exceto metais e suas ligas), que são utilizáveis 

geralmente após tratamento em temperaturas elevadas.  

 Para Kingery, Bowen e Uhlmann (1996), define-se cerâmica como a arte, ciência e 

tecnologia de fabricar e usar peças sólidas, que são constituídas, em grande parte, por matérias 

inorgânicos não metálicos, denominados materiais cerâmicos. 

 As cerâmicas tecnológicas são um marco da Era Moderna. Constituídos dos elementos 

mais abundantes na crosta terrestre, são inorgânicas não-metálicas, iônicas ou covalentes, 

sintetizadas artificialmente, possuindo propriedades específicas que as levam a uma série de 

novas aplicações. Dependendo da aplicação, esses materiais podem ser classificados em 

quatro grupos principais: eletrônico, óptico, nuclear e estrutural. 

As cerâmicas avançadas de ampla utilização atualmente são: óxido alumínio ou 

alumina (Al2O3), óxido de zircônio ou zircônia (ZrO2), nitreto de silício (Si3N4),  nitreto de 

boro (BN), nitreto de alumínio (AlN), carbeto de silício (SiC) e carbeto de boro (B4C) 

(ACCHAR, 2000). 

 

 

5.1.1 Aplicação das cerâmicas em blindagem balística 

 

 

As cerâmicas foram introduzidas nas blindagens balísticas na tentativa de obterem-se 

materiais mais leves para aplicações em aeronaves e para proteção pessoal, pois as operações 

militares contemporâneas são caracterizadas por altas mobilidades.  

Apesar de a blindagem cerâmica ter sido utilizada ao longo do século XX, tal assunto 

foi abordado com mais enfoque somente na década de 70 devido ao aspecto militar. 

Uma das primeiras aplicações de materiais cerâmicos para fins militares ocorreu em 

1962, na guerra do Vietnã, quando helicópteros e pequenas aeronaves foram blindados contra 

projéteis de armas leves (GONÇALVES, 2000).  

Na década de 70, utilizou-se um colete de alumina e B4C, obtido por prensagem a 

quente e sinterização por fase líquida, reforçado com compósitos, e que oferecia proteção 

contra alguns tipos de munição (GRAHL, 2006). 

 Na década de 80, foram desenvolvidas placas cerâmicas maiores para blindagem de 

veículos, oferecendo proteção inclusive contra munição perfurante (TORRES, 2005).   
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No final dos anos 90, durante a guerra da Bósnia, no Kosovo e na Somália, foi 

utilizado um pesado colete de alumina com um bom resultado (GRAHL, 2006). 

 Recentemente, no conflito do Iraque, as tropas utilizaram modernos coletes de SiC e 

B4C que se mostraram bastante eficientes. 

A função do cerâmico é quebrar a ponta do projétil no impacto contra a placa de 

cerâmica, quando este atinge o sistema de blindagem. Por sua vez, a cerâmica quebra-se, 

transferindo a carga para a retaguarda, que impede a passagem tanto da energia residual do 

projétil quanto dos fragmentos da cerâmica fraturada (WILKINS, 1978).   

No impacto de projéteis, em blindagens balísticas de material cerâmico, a cerâmica é 

danificada devido a sua natureza frágil, em comparação com os metais que são mais dúcteis. 

É formado um cone de fraturas e, depois do impacto, surgem trincas na parte posterior da 

cerâmica, propagando-se na direção do projétil, no sentido oposto ao seu deslocamento.  Em 

consequência disso, ocorre uma fragmentação generalizada. O projétil poderá avançar se a 

cerâmica for pulverizada para os lados, mas, como normalmente está entre tecidos de 

polímero e com outras placas lado a lado, o projétil sofre muita resistência ao avanço, 

sofrendo inclusive erosão do atrito com o pó cerâmico (MARINS, 2008).  

A Figura 10 depara eventos de uma sequência do impacto balístico em alta velocidade 

de um projétil em cerâmica. 

Figura 10: Fotografia em alta velocidade de impacto balístico em cerâmica. 

 
Fonte: Wilkins, (1978). 

 

 

5.1.3 Carbeto de silício (SiC)  

 

 

 A pesquisa de cerâmicas de carbeto de silício é uma área em plena evolução na 
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engenharia de materiais. Os primeiros relatos da existência do SiC foram feitos por J.J 

Berzelius em meteoritos e datam de 1810; porém, a síntese desse material foi realizada pela  

primeira vez na segunda metade do século XIX com trabalho do cientista americano E. G. 

Acheson, na tentativa de produzir um material que substituísse o diamante e outros abrasivos 

em ferramentas de corte e polimento (YAMADA; MOHRI, 1991). Acheson aqueceu uma 

mistura de argila e pó de coque em um recipiente de ferro, usando carbono como eletrodo. Ele 

encontrou um cristal verde brilhante preso no eletrodo de carbono e percebeu então que havia 

encontrado um novo composto de carbono e alumina, proveniente da argila, dando-lhe o 

nome de carborumdum. Verificou também que os pequenos cristais obtidos possuíam grande 

dureza e características refratárias (MOREIRA, 2004). 

 O SiC é um material cerâmico sintético semicondutor obtido em forno elétrico de 

resistência a partir de uma mistura de areia de sílica e coque. Tem sido reconhecido como um 

material cerâmico de grande importância devido à combinação de características especiais, 

como excelente resistência à oxidação, massa específica relativamente baixa, alta dureza, 

elevadas condutividades térmica e elétrica, resistência a altas temperaturas, resistência ao 

desgaste e boa resistência ao impacto (KORDINA, SADDOW, 2004). 

Como exemplos de aplicações o SiC, podem ser citadas a formulação de abrasivos 

(rebolos, lixas) e peças mecânicas e eletrônicas (sensores, varistores, capacitores, 

transdutores), implantes odontológicos e ortopédicos, blindagens balísticas, semicondutores 

de baixa e alta potência, uso em altas temperaturas (cadinhos, filtros de metais fundidos) 

(RAJAB, 2005). 

Essas propriedades são, em grande parte, determinadas pelas fortes ligações covalentes 

entre os átomos de silício e carbono (DUAILIBI, 1988). 

A maioria dos materiais cerâmicos clássicos é constituída principalmente de óxidos, 

materiais predominantemente iônicos. A fim de melhorar a densificação de cerâmicas de SiC, 

e consequentemente as suas propriedades, podem ser utilizados aditivos de sinterização, que 

promovam a formação de uma fase líquida que circunda as partículas do SiC e que, após a 

solidificação, cria uma fase intergranular, produzindo uma microestrutura uniforme e 

promovendo uma alta densificação do material (MELO; MINEIRO; HWANG, 2002).  
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5.1.4 Carbeto de boro (B4C)  

 

 

 Os minérios de boro encontram-se sob a forma de boratos de cálcio, sódio,  magnésio 

e acido bórico. A maior reserva de minério de boro está situado na Califórnia (EUA). O boro 

é um elemento muito especial, amorfo, de cor preta ou marrom, cristalino, semicondutor. O 

B4C é um material estrutural para aplicações específicas, com pequena produção mundial (de 

cerca de 100 toneladas/ano) (MARINS, 2008).  

O caráter especial do boro provém principalmente do pequeno diâmetro do seu átomo 

(0,98Å) e de seu elevado potencial de ionização (8,30 eV), não permitindo a perda de elétrons 

facilmente. Seus compostos são formados apenas por ligações covalentes (OLIVEIRA, 1996). 

 Em métodos convencionais para sintetizar boretos, os reagentes são usualmente 

aquecidos em fornos em altas temperaturas e por longos períodos de tempo. A taxa de 

aquecimento é propositalmente mantida baixa, para reduzir a possibilidade de 

superaquecimento causado pelo calor da reação. A forma de sintetizar um boreto depende 

principalmente do seu uso e de propriedades desejadas (SASSO, 2008). 

O alto ponto de fusão e sua alta dureza são propriedades importantes que permitem 

que o boro seja utilizado no setor metalúrgico com agente redutor para obtenção de metais, 

como cobre, estanho, chumbo, ferro e cobalto, a partir das reações com seus respectivos 

óxidos.  

O boro é empregado em polímeros para promover resistência ao calor, como 

catalisador, em componentes resistentes à abrasão, em barras de controle de reatores nucleares 

além de blindagens leves (COSENTINO, 2006). 

Os materiais mais duros conhecidos atualmente são os sólidos covalentes baseados em 

carbono, boro ou nitrogênio (HAN; JONES; ATKINSON, 1993). O B4C é o terceiro mais duro, 

perdendo para o diamante e para o nitreto de boro, porém apresenta a vantagem de ter um 

processamento relativamente mais fácil que os outros dois e de ser estável em altas 

temperaturas.  

A pesquisa e o desenvolvimento de compósitos à base de B4C estão sendo fortemente 

impulsionados pela indústria de defesa para blindagens balísticas (GRAHL, 2006). 

Para Torres (2005), o B4C é dos materiais cerâmicos mais promissores no uso de 

blindagens aeronáutica e pessoal, devido a sua baixa massa específica, alta resistência à 

compressão, alta rigidez e estabilidades química e térmica.  

Segundo Castro (1989), na tecnologia nuclear, esse composto tem sido amplamente 
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utilizado como material absorvedor de nêutrons em consequência da sua alta seção de choque 

de captura de nêutrons.  

Devido ao nível de proteção aliada à baixa massa específica, o emprego de blindagens 

cerâmicas difundiu-se pelas forças armadas de muitos países, tornando-se um material de 

emprego militar básico.  

Percebe-se que o conhecimento, desenvolvimento e aplicação de cerâmicas em 

blindagens balísticas são estratégicos e atuais, justificando a caracterização de algumas 

cerâmicas que são mais utilizadas: SiC e B4C.  

 

 

5.2 Polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE) 

 

 

No início do século XX, surgiu um fato que marcou profundamente a história da 

humanidade. Ficou provado que alguns materiais produzidos pela química incipiente do final 

do século anterior, e que até então eram considerados como colóides, consistiam, na verdade, 

de moléculas gigantescas, que podiam resultar do encadeamento de 10.000 ou mais átomos de 

carbono, assim denominados de polímeros (MANO, 2000). 

Etimologicamente, a palavra polímero significa “muitas partes”. Vem do grego POLI, 

cujo significado é “muito”, e MERO, que quer dizer “parte” ou “unidade” que se repete na 

estrutura da molécula.  

  Um material polimérico é constituído por muitas partes ou unidades ligadas 

quimicamente entre si de modo a formar um sólido. Portanto, polímero é qualquer material 

orgânico ou inorgânico, sintético ou natural, que tenha um alto peso molecular e com 

variedades estruturais repetitivas (MARINCH, 2005). 

Os polímeros que ocorrem naturalmente são derivados de plantas e animais e têm sido 

usados há muitos séculos. Esses materiais incluem a madeira, a borracha, o algodão, a lã, o 

couro e a seda. 

Outros polímeros naturais, como as proteínas, as enzimas, os amidos e a celulose, são 

importantes em processos biológicos e fisiológicos, nas plantas e nos animais. Com a 

determinação das estruturas moleculares desses grupos de materiais e com desenvolvimento 

de numerosos polímeros, surgem os polímeros sintéticos, que podem ser sintetizados a partir 

de moléculas orgânicas pequenas. Os materiais sintéticos podem ser produzidos de maneira 

pouco dispendiosa, e as suas propriedades podem ser controladas e superiores às suas 
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contrapartes naturais (CALLISTER JR., 2002). 

Pesos moleculares extremamente elevados são encontrados nos polímeros com cadeias 

longas. O peso molecular de um polímero associado com sua estrutura química é o parâmetro 

que governa suas propriedades e, consequentemente, o seu uso (MARINCH, 2005).  

Os materiais compósitos de matriz polimérica reforçados por fibras vêm substituindo 

com sucesso diversos materiais convencionais, tais como aço e liga de alumínio (ALVES; 

NASCIMENTO; SUAREZ, 2004). 

 Dentre as inúmeras aplicações de materiais poliméricos, cita-se como exemplo 

importante, o seu emprego como material para blindagem balística (NOGUEIRA et al., 2006).  

 A demanda por sistemas de proteção leves, que não interfiram no conforto e na 

mobilidade do usuário e que possuam bom desempenho de resistência ao impacto balístico, 

tem direcionado as pesquisas para o uso desses materiais (LOPES; GONÇALVES; MELO, 

2007).  

Compósitos e laminados de fibras de polímeros, tais como poliéster, poliamida e 

aramida e, mais recentemente, fibras de polietileno de UHMWP, têm se destacado e vêm 

sendo usados mundialmente na confecção de proteção balística devido à sua alta capacidade 

de absorver energia cinética. Têm sido usados também na produção de blindagem flexível ou 

rígida para proteção pessoal e em veículos aéreos, terrestres e marítimos de emprego militar 

ou civil, além de capacetes e coletes à prova de bala (VERNINI; LOPES, 2007). 

As fibras de UHMWPE são termoplásticas, altamente cristalinas, pois apresentam um 

baixo teor de ramificações. A cristalinidade faz com que a orientação, o alinhamento e o 

empacotamento das cadeias sejam mais eficientes. Sendo maior a cristalinidade, a fusão 

poderá ocorrer em temperaturas mais altas (COUTINHO; MELLO; SANTA MARIA, 2003). 

Devido às suas excelentes propriedades, como resistência ao impacto e à abrasão 

superior a de qualquer outro termoplástico, UHMWPE vem se destacando como um dos mais 

modernos e eficientes materiais utilizados para a obtenção desses compósitos a serem 

empregados na confecção de artefatos de blindagem balística (WANG et al., 1998).   

 

 

5.3 Fibra de aramida  

 

 

Fibra é um termo geral que designa um corpo flexível cilíndrico, pequeno, com seção 

transversal reduzida e elevado fator de forma (relação entre o comprimento e o diâmetro) 
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(MANO, 2000). 

Para Santos (2002), uma das condições necessárias para que um material seja 

considerado como fibra é que seu comprimento seja pelo menos 100 vezes maior do que seu 

diâmetro médio. 

Além das fibras naturais, de origens vegetal, mineral e animal, numerosos materiais 

fibrosos foram criados nos últimos anos a partir da cadeia de petróleo. Essas fibras têm 

características individuais muito interessantes e já são largamente exploradas nas indústrias 

química, naval e aeroespacial. Combinadas a outros materiais, elas formam um grupo 

importante das fibras, são das fibras sintéticas. Como exemplos de fibras sintéticas, podem ser 

citadas as fibras de aço, polipropileno, náilon, poliéster, vidro, carbono e aramida.  

A fibra de aramida é uma fibra sintética, encontrada sob diversas formas e com 

diferentes secções transversais. Sua designação decorre da junção das poliamida aromática, 

que expressa sua composição química.  

Segundo Yang (1993), aramida é utilizada como um termo genérico para designar um 

conjunto de fibras manufaturadas formadas por longas cadeias sintéticas de poliamidas, na 

qual pelo menos 85% das ligações de amidas são formadas pela união direta de dois anéis 

aromáticos. 

As fibras de aramida são produzidas principalmente por quatro companhias, sob 

designações comerciais diferentes. A francesa Du Pont Co. produz Kevlar e o Nomex;  Akzo 

B V, da Holanda, produz Twaro; Teijian Corporation do Japão produz a Techora e a 

Teijinconexe; e a outra francesa a Rhodia, produz Kermel (BERNARDI, 2003). 

Segundo Freitas et al. (2006), fibra de aramida (Kevlar ® p-aramida descoberta e 

patenteada pela empresa Dupont) é uma denominação reduzida usada para a poliamida 

aromática, uma derivação do náilon 6,6, que reúne alta resistência, baixo peso e fácil 

fabricação. Ela é fornecida em diversas formas, tais como fios, segmentos curtos, polpa, 

tecidos e não tecidos. A diferença entre elas está na finalidade de aplicação. 

 É cinco vezes mais resistente do que o aço, de peso similar, resiste a altas 

temperaturas e não é hidrofóbica. Apesar de apresentar baixa hidrofilidade, alta cristalinidade, 

não sofre corrosão em água doce e nem salgada. Por apresentar essas características, tem 

aplicações aeroespaciais e militares, bem como em coletes à prova de balas, luvas resistentes 

a cortes, barreira contra explosão e chamas e fardamentos utilizados em áreas de alto risco, 

como a engenharia mecânica e de petrólifera. A aramida é incombustível. Assim, é uma opção 

ideal para aplicação como reforço em cascos, cabos, cordas e velas. É utilizada na construção 

dos cascos de barcos para substituir, parcialmente, a fibra de vidro. As fibras de aramida 
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apresentam as seguintes vantagens: 

 São resistentes a agentes químicos; 

 Não produzem eletricidade; 

 Têm baixo peso específico comparado com a fibra de vidro; 

 Por sua combinação única de resistência, rigidez e baixo peso específico, 

permitem ao desenhista e construtor obter, usando menos material, as mesmas 

características mecânicas; 

 Possuem alta absorção de energia; 

 São resistentes a rachaduras e a altas temperaturas; 

 Têm aumento de rigidez da estrutura; 

  possuem grande resistência à tração e ao corte. 

A principal vantagem da fibra de aramida é sua maior resistência e a ausência de 

fragilidade, comparada com as fibras de carbono e de vidro (BERNARDI, 2003). 

As características da aplicação definem qual tipo de aramida empregar. Por 

exemplo, o Kevlar® é indicado para reforços de pneus, cintos de segurança e cabos 

eletromecânicos. 

O Kevlar® 49, mais resistente e com módulo mais elevado, é empregado em 

plásticos reforçados, na indústria naval, e a área aeroespacial em particular se beneficiou 

muito com a utilização do Kevlar® em diversas peças de aviões, foguetes, helicópteros e 

mísseis.  Já o Kevlar® 29 é o mais aplicado em equipamento de proteção pessoal e balística.   
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6 DEFESA E SEGURANÇA PÚBLICA DO BRASIL  

 

 

 Neste capítulo, é realizada uma revisão da literatura, abordando conceitos pertinentes 

ao trabalho de cada instituição que esteja envolvido na garantia da lei, da ordem e dos poderes 

constitucionais, repressão ao crime, manutenção da ordem pública e fornecimento de uma 

necessidade básica da sociedade: a segurança. 

 

 

6.1 O Ministério da Defesa  

 

 

A discussão sobre a criação de um Ministério da Defesa - integrando a Marinha, o 

Exército e a Aeronáutica -  vem desde meados do século passado.  

A Constituição de 1946 já citava a criação de um Ministério único, que resultou na 

instituição denominada de Estado-Maior das Forças Armadas – EMFA, na época chamado de 

Estado-Maior Geral. 

Durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, o assunto voltou à discussão, mas 

não prosperou. Finalmente em 10 de junho 1999, o então Presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, declarou a criação do tão desejado órgão de unificação que pudesse 

formalizar uma política de defesa sustentável e integrar as três Forças, racionalizando as suas 

atividades com maior desempenho e melhor estruturação, subordinado ao Chefe do Poder 

Executivo, o Ministério da Defesa.  

Com a criação do Ministério da Defesa, o Estado-Maior das Forças Armadas foi 

extinto e os Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram transformados em 

Comandos.  

Os Comandos são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. A 

sua nobre missão destina-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por 

iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA, 

2009). 

Diante das transformações requeridas pelo cenário mundial de desafios e 

oportunidades, o Ministério da Defesa vê-se na necessidade de promover no Brasil o 
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desenvolvimento de modalidades próprias, flexíveis e criativas de pensamento estratégico, 

aptas a atender às necessidades de defesa do País, levando como objetivo central o 

estabelecimento de políticas ligadas à defesa e à segurança do País.  

 

 

6.1.1 Marinha do Brasil (Comando)  

 

 

De acordo com a Lei Complementar nº 97, de 06 de Junho de 1999, em seu Artigo 17, a 

missão primordial da Marinha é garantir a defesa da Pátria juntamente com as demais Forças 

Armadas.  

Para o cumprimento de sua missão constitucional, a Marinha deve preparar e aplicar o 

Poder Naval. Cabe ainda à Marinha, como missão secundária, cooperar com o 

desenvolvimento nacional e a defesa civil. Está diretamente subordinada ao Ministro da 

Defesa e é comandada por um almirante-de-esquadra nomeado pelo Presidente da República. 

Como o Brasil não possui um órgão exclusivo para organizar, fiscalizar e orientar a 

Marinha Mercante e policiar a costa brasileira e águas interiores, ela também exerce o papel 

de guarda costeira. Tais funções são definidas como atribuições subsidiárias particulares, que 

são:  

 orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que 

interessa à defesa nacional; 

 prover a segurança da navegação aquaviária; 

 contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam 

respeito ao mar e; 

 implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, no mar e nas 

águas interiores, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, 

Federal ou Estadual, quando se fizer necessário, em razão de competências 

específicas (BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA, 2009). 
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6.1.2 Exército Brasileiro (Comando) 

 

 

O Exército Brasileiro é uma das três Forças Armadas responsável, no plano externo, 

pela defesa do Brasil em operações eminentemente terrestres e, no interno, pela garantia da 

lei, da ordem e dos poderes constitucionais. 

Segundo o Brasil. Ministério da Defesa (2009), sua missão e alguns dos seus objetivos 

são:   

 Missões:  

 preparar a Força terrestre para defender a Pátria, garantir os poderes 

constitucionais, a lei e a ordem; 

 Participar de operações internacionais; 

 Cumprir atribuições subsidiárias; 

 Apoiar a política externa do País.  

 Objetivos: 

 Integrar-se permanentemente à Nação; 

 Garantir elevada capacidade de dissuasão à Força terrestre; 

 Operar de forma eficaz e integrada com a Marinha do Brasil e a Força Aérea 

Brasileira, nas fronteiras, principalmente ao norte do país, sendo a Amazônia 

sua maior expressão; 

 Reduzir o hiato tecnológico em relação aos exércitos de países desenvolvidos e 

a dependência de material de emprego militar importado; desenvolver a sua 

capacidade de enfrentamento às ameaças cibernéticas; 

 Participar do esforço governamental para assegurar a presença do Estado 

Brasileiro em áreas estratégicas prioritárias do território nacional.   

Outra atuação do Exército Brasileiro se faz na política externa, que vem sendo adotada 

há longo tempo como uma de suas missões: a integração nas forças internacionais de paz, sob 

a égide da Organização das Nações Unidas - ONU (ONU, 2009). 

O Exército realiza essa missão quer com envio de observadores militares desarmados, 

quer com inserção de tropas levemente armadas nas áreas conflagradas, cujos objetivos são 

monitorar o cessar-fogo entre as partes envolvidas e desenvolver as melhores condições para 

o pleno restabelecimento da paz. 

O Brasil considera que as Operações de Paz são instrumentos úteis para solucionar 
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conflitos e ajudam a promover negociações político-diplomáticas, mas não podem substituí-

las; a solução definitiva sempre dependerá da vontade política das partes (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA DEFESA, 2009). 

A Figura 11 demonstra as localidades onde atualmente há a presença de militares 

brasileiros em missões de paz. 

Figura 11: Localidades onde há a presença de militares brasileiros. 

 
Fonte: Brasil. Ministério da Defesa. (2009) 

 

 

6.1.3 Força Aérea Brasileira (Comando) 

 

 

 Como as demais Forças, a Força Aérea Brasileira – FAB possui como principal 

objetivo a defesa do Brasil, impedindo o uso do espaço aéreo brasileiro e do espaço exterior 

para a prática de atos hostis ou contrários aos interesses nacionais.  

Para tanto, a Aeronáutica dispõe de capacidade efetiva de vigilância, de controle e de 

defesa do espaço aéreo, sobre os pontos e áreas sensíveis do território nacional, com recursos 

de detecção, interceptação e destruição.  

A Força Aérea Brasileira, como Força Armada, atua em perfeita consonância com a 

Marinha do Brasil e com o Exército Brasileiro. Para tanto, seu planejamento estratégico de 

preparo e emprego permanece alinhado com a Política de Defesa Nacional e com as políticas 

e diretrizes emanadas do Ministério da Defesa. (BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA, 

2009). 

Conclui-se que uma das primeiras funções do Estado é a proteção do território contra a 
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ameaça de invasão externa ou o efetivo ataque de inimigo externo. Assim sua sobrevivência 

depende, fundamentalmente, da capacidade de suas Forças Armadas  sustentarem as decisões 

estratégicas, bem com de atuarem contra ameaças à sua integridade política,  preservando os 

interesses vitais de uma nação. Para que esse papel tenha um desempenho com excelência, as 

Forças Armadas utilizam uma de suas mais importantes ferramentas, o profissional militar. 

 

6.2 Profissional militar  

 

 

A "Condição Militar", internacionalmente reconhecida em países desenvolvidos ou 

não, submete o profissional às exigências já referidas que não são impostas na sua totalidade a 

nenhum outro servidor.  

Durante toda a sua carreira, o militar convive com risco, seja em treinamentos, seja na 

sua vida diária, seja na guerra. A possibilidade iminente de um dano físico ou da morte é um 

fato permanente de sua profissão.  

O exercício da atividade militar, por natureza, exige o comprometimento da própria 

vida. Essa peculiaridade dos militares os conduz a valorizar certos princípios que lhes são 

imprescindíveis. 

As atribuições que o militar desempenha, não só por ocasião de eventuais conflitos, 

para os quais deve estar sempre preparado, mas também no tempo de paz, exigem-lhe elevado 

nível de saúde física e mental. O exercício da profissão militar exige uma rigorosa e 

diferenciada formação. 

Ao ingressar nas Forças Armadas, o militar tem de obedecer a severas normas 

disciplinares e a estritos princípios hierárquicos, que condicionam toda a sua vida pessoal e 

profissional, pois está proibido de exercer qualquer outra atividade profissional que o torne 

dependente dos seus vencimentos e deve manter-se disponível para o serviço ao longo das 24 

horas do dia, sem direito a reivindicar qualquer remuneração extra, compensação de qualquer 

ordem ou cômputo de serviço especial.  

A carreira militar não é uma atividade inespecífica e descartável, um simples emprego, 

uma ocupação, mas um ofício absorvente e exclusivista, que condiciona e autolimita até o 

fim. Ela não exige as horas de trabalho da lei, mas todas as horas da vida. A farda não é uma 

veste, que se despe com facilidade e até com indiferença, mas uma outra pele, que adere à 

própria alma, irreversivelmente para sempre (BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA, 2009). 

Para que os profissionais militares possam desempenhar com dignidade e segurança 
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suas funções, é necessário estarem adequadamente preparados, com materiais de emprego 

militar tecnologicamente evoluídos, estar altamente qualificados, treinados, motivados e bem 

equipados.  

Um dos exemplos da aplicação do bom desempenho da atuação desses profissionais 

está na Policia Militar, que é a ferramenta que, quando necessária, emprega-se para fazer e 

aplicar e respeitar a lei de acordo com Art.144 da Constituição Federal. 

 

 

6.2.1 Polícia militar 

 

 

A Polícia Militar é um órgão governamental que foi criado nos anos 70, após a 

reformulação da denominada Força Pública (VASCONCELOS, 2007). 

 Executa seu trabalho de acordo com a Constituição Brasileira. Seja função é a de 

repressão ao crime e manutenção da ordem pública, pelo emprego da força, se necessária, 

fazendo cumprir a lei, desenvolvendo a missão de polícia ostensiva. 

Sua incumbência com exclusividade é o trabalho de prevenção à criminalidade, bem 

como investigar e apurar os delitos cometidos, fornecendo assim subsídios ao Poder 

Judiciário para que os criminosos sejam devidamente processados, na forma da lei. Seus 

serviços são dirigidos à satisfação de uma necessidade básica da sociedade: a segurança.  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 dividiu a polícia em diferentes setores e 

funções, definidos no Art. 144, Cap. III, Título V, que são: Polícia Militar, Corpo de 

Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Ferroviária 

Federal e Guarda Municipal. Ficam também estabelecidas, no Art.144 da Constituição de 

1988, a criação e a função da Polícia Militar das Forças Armadas (BRASIL. MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA, 2009). 

 Polícia Militar: São denominadas polícias militares no Brasil as forças de 

segurança pública de cada uma das unidades federativas que têm por função 

primordial a polícia ostensiva e a preservação da ordem publica nos Estados 

brasileiros e no Distrito Federal (BRASIL, 1988). Cada Polícia Militar estadual é 

comandada por um oficial superior ao posto de coronel, chamado de 

Comandante-Geral.  

 Corpo de Bombeiro Militar: É o órgão do sistema de segurança pública ao qual 

compete a execução das atividades de defesa civil, além de outras atribuições 
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específicas estabelecidas em lei. 

 Polícia Civil: É também responsável pela preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. Atua como Polícia Judiciária, ou seja, 

pratica atos de auxílio ao Poder Judiciário na aplicação da lei, nos crimes de 

competência da Justiça Estadual, instaura inquéritos e desenvolve ações de 

inteligências policiais, e outros. São chefiadas por Delegados-Gerais de Polícia 

ou Chefes de Polícia, que comandam os Delegados de Polícia, dirigentes de cada 

unidade denominada delegacia ou distrito policial. 

 Polícia Rodoviária Federal: É uma polícia federal subordinada ao Ministério da 

Justiça, cuja principal função é combater os crimes nas rodovias e estradas 

federais do Brasil, assim como monitorar e fiscalizar tráficos de veículos, e 

outras em conjunto com órgãos de segurança pública. 

 Polícia Federal: Subordinada ao Ministério da Justiça é responsável por 

investigações dos crimes julgados pela Justiça Federal, exercendo também a 

função de Polícia Judiciária. Exerce ainda funções de polícia marítima, 

aeroportuária, responsável pela fiscalização de fronteiras, alfândegas e emissão 

de passaporte. 

 Polícia Ferroviária Federal: Destina ao patrulhamento ostensivo das ferrovias 

federais. 

 Guarda Municipal: São agências municipais fardadas que cuidam da proteção 

dos bens, serviços e instalações das municipalidades brasileiras. Subordinam-se 

aos prefeitos. 

 

 

6.2.2 Polícia Militar das Forças Armadas 

 

 

É a ferramenta que cada Força possui para fazer aplicar e fazer respeitar a lei, 

exercendo o poder de polícia, no âmbito interno das Forças Armadas. A ela cabe a 

preservação da ordem pública. 
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6.2.2.1 Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) 

 

 

Treinado como "Força de Pronta Atuação", conta atualmente com cerca de 15 mil 

homens, todos voluntários e concursados.  São profissionais no combate em terra, ar e mar, 

sendo sua principal unidade o Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais. A 

missão do Corpo de Fuzileiros Navais é garantir a projeção do poder naval em terra, por 

meio de desembarques realizados em conjunto com navios e efetivos da Marinha.  

No caso do Brasil, essa é uma missão complexa, uma vez que o território do País 

compreende cerca de 8,5 milhões km², um litoral de mais de 7.400 km, com dezenas de 

ilhas oceânicas, e uma rede hidrográfica navegável de aproximadamente 50.000 km de 

extensão. Nesta última compreende-se a Amazônia brasileira. Cobrir climas e paisagens 

naturais tão diversificadas como os pampas do Rio Grande do Sul, o pantanal do Mato 

Grosso do Sul, a caatinga da região Nordeste e a selva amazônica, exige um treinamento do 

mais elevado padrão, agilidade e versatilidade. 

Dessa maneira, existem unidades treinadas em técnicas de demolição, ações 

especiais, para-quedismo, combate em selvas, montanhas e gelo, e ações helitransportadas, 

atuando em tempos de paz na segurança das instalações da Marinha e no auxílio a 

populações carentes por meio de ações cívico-sociais desenvolvidas regionalmente pelos 

Distritos Navais.  

No exterior, zela pela segurança das embaixadas brasileiras na Argélia, Paraguai, 

Haiti e Bolívia. Participou de todos os conflitos armados da história do Brasil (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA DEFESA, 2009).  

 

 

6.2.2.2 Polícia do Exército (PE) 

 

 

 É constituída de unidades de infantaria (batalhões e companhias independentes)  às 

quais compete assegurar o respeito à lei, ordens, bem como o cumprimento dos regulamentos 

militares, junto a guarnições sedes de grandes comandos ou de grandes unidades da Força 

Terrestre. 

As ações de coordenação e controle das polícias militares e corpos de bombeiros 

militares, de acordo com a legislação vigente, estão no âmbito do Exército Brasileiro, como 
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órgão central pela Inspetoria Geral das Polícias Militares (IGPM). O comandante da Polícia 

Militar é nomeado pelo Presidente da República, na mesma data do decreto de convocação. 

A Polícia Militar, quando convocada, tem a supervisão direta do Estado-Maior do 

Exército, por intermédio da Inspetoria-Geral das Polícias Militares, e fica diretamente 

subordinada ao Comandante do Exército ou ao Comandante Militar da Área em cuja 

jurisdição estiver localizado o Estado-Membro (BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA, 

2009).  

 

 

6.2.2.3 Polícia da Aeronáutica (PA) 

 

 

É uma unidade policial-militar dos Batalhões de Infantaria da Aeronáutica Especial - 

BINFAE, organizada para emprego em missões de polícia no âmbito da Força Aérea 

Brasileira. 

Suas atribuições são: 

 Assegurar o respeito à lei e aos regulamentos; 

 Prevenir o crime; 

 Manter segurança das bases aéreas e demais instalações militares e oficiais 

pertencentes aos Comandos Aéreos Regionais (COMAR); 

 Efetuar o controle de trânsito nas áreas militares; 

 Fazer a escolta de altas autoridades e comboios militares; 

 Manter a segurança e proteção pessoal de autoridades civis e militares; 

 Efetuar investigações criminais; 

 Assegurar a guarda de presos à disposição da justiça militar;  

 Realizar perícias diversas;  

 Controlar distúrbios nas áreas da Aeronáutica;  

 Efetuar a prisão de desertores e prisioneiros foragidos.  
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6.3 Policial militar feminino 

 

 

As instituições militares e/ou policiais são pautadas pela característica “viril”, 

entendida como a capacidade para a ação, para a guerra, a arte de sobrepor-se com a 

utilização da força somada à potência sexual também entendida como virilidade física 

(BOURDIEU, 2007). De forma relacional, a virilidade é constituída enquanto discurso diante 

dos outros homens, para os outros homens e contra a feminilidade, uma vez que as 

propriedades históricas do homem viril são construídas em oposição às mulheres (MOREIRA, 

2007). 

Com a transição de um governo militar para um civil no final dos anos 80 e com a 

Constituição Federal de 1.988, as mulheres encontraram-se em situação equivalente à dos 

homens. Um desses setores é o militar. 

 No Brasil, as Forças Policiais e as Forças Armadas incorporaram mulheres em seu 

quadro efetivo: a partir da Guarda Civil, em São Paulo, na década de 1950, e, nas Forças 

Armadas, oficialmente a partir da década de 1980 (FAZIO, 2003). 

A porta de entrada das mulheres nas Forças Armadas aconteceu em 1981, com a 

criação do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha - garantindo o pioneirismo na 

entrada das mulheres nas instituições militares. Depois desses atos, a Aeronáutica e o Exército 

passaram a aceitar mulheres, oficialmente, nas suas linhas (MOREIRA, 2007). 

Segundo o Brasil. Ministério da Defesa (2009), as mulheres estão em minoria em 

relação ao efetivo das Forças Armadas, uma vez que representam 4,5% do total do efetivo, 

sendo que 57,5% delas é composta de oficiais. Cabe ressaltar que elas correspondem a 16,5% 

do oficialato e a 2,2% das praças. 

Nas Forças Policiais, o ingresso do quadro feminino dá-se somente a partir do  final 

dos anos 70 e sobretudo do início dos 80, visando originalmente cobrir certas áreas de atuação 

em que o policiamento masculino, essencialmente repressivo, estaria encontrando 

dificuldades, como o trato com crianças abandonadas ou com mulheres e adolescentes autores 

de infrações (MUSUMECI; SOARES, 2004).  

Assim, explicita-se que a polícia feminina foi criada porque as mulheres solucionam 

melhor as tarefas da polícia preventiva e da polícia assistencial, relacionadas às mulheres e a 

menores. 

Embora tenham ingressado nas Polícias Militares - PMs  com incumbências 

específicas, as mulheres, com o passar do tempo, foram assumindo posições diversificadas e 
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dispersando-se por várias unidades das corporações. Hoje as atividades assumidas pelas 

mulheres são ditas como:  

 atividades-meio: Têm como funções como planejamento, ensino e instrução, 

correição ou atendimento telefônico nas centrais de emergência; 

 atividades-fim: Têm como função o policiamento ostensivo de ruas 

(MUSUMECI; SOARES, 2004). 

 A Figura 12 expõe o efetivo policial militar na ativa por natureza da atividade, 

segundo gênero e círculo hierárquico, em 14 Estados do País, no ano de 2003. 

 

Figura 12: Efetivo policial militar, em 14 Estados brasileiros 

 
Fonte: SENASP (2009) 

 

 As mulheres policiais vêm buscando, a todo o momento, salientar suas qualificações 

em funções assistenciais, burocráticas e em trabalhos preventivos nas comunidades, mas 

principalmente vem conquistando cada vez mais reconhecimento na realização de tarefas 

como o combate ao crime e à violência de igual para igual em relação ao gênero masculino. 

 

 

6.4 Força Nacional de Segurança Pública  

 

 

A Força Nacional de Segurança Pública – FNSP foi criada em junho de 2004 pelo 

Ministério da Justiça, para atuar nos Estados e Distrito Federal em situações emergenciais, 

nos momentos em que se fizer necessária a interferência maior do poder público ou for 
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detectada a urgência de reforço na área de segurança. 

Baseada na Força de Paz da ONU, a Força é coordenada pela SENASP. Ela é formada 

pelos melhores policiais e bombeiros dos grupos de elite dos Estados, que passam por um 

rigoroso treinamento na Academia Nacional de Polícia (da Polícia Federal), em Brasília, que 

vai de especialização em crises até direitos humanos. Os policiais da Força Nacional, após 

treinamento ou atuação, reintegram-se às suas respectivas funções, em seus Estados, onde 

também repassam os conhecimentos adquiridos aos demais membros de suas corporações.  

A primeira missão oficial da FNSP ocorreu em 30 de novembro de 2004, em Vitória - 

ES, com a participação de 1,2 mil policiais de todo o País. Na ocasião, a FNSP substituiu o 

Exército, que, na semana anterior, havia sido chamado para o policiamento ostensivo na 

cidade. Vitória, naquela época, vivia uma crise na segurança pública, com denúncias de que 

traficantes teriam corrompido todas as polícias e o Judiciário local (BRASIL. MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA, 2009).  
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7 METODOLOGIA 

 

 

7.1 Caracterização da pesquisa  

 

 

Este trabalho emprega uma pesquisa descritiva analítica, não experimental, do tipo 

transversal pura, no qual variáveis tiveram observação sistemática sem, entretanto, serem 

manipuladas. A pesquisa foi realizada em uma Unidade Militar (OM) das Forças Armadas 

brasileiras que recebe individuos do gênero masculino e feminino de todas regiões do Brasil. 

O procedimento para a coleta dos dados (procedimento não invasivo) foi 

devidamente aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do 

Paraíba, sob o nº H 146/CEP 2010. A avaliação seguiu de acordo com as Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, conforme Resolução nº 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Anexo A). 

O trabalho está subdividido em dois estudos:  

a) pesquisa sobre o nível de satisfação, conforto e usabilidade no uso dos coletes 

à prova de balas; 

b) pesquisa antropométrica para as variáveis das dimensões dos segmentos 

corpóreos do troco. 

 

 

7.1.1 Pesquisa sobre o nível de satisfação, conforto e usabilidade no uso dos coletes 

balísticos. 

 

 

7.1.1.1 Procedimentos metodológicos  

 

 

  Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, foi aplicado inicialmente um 

questionário do tipo semi-estruturado, com roteiro único, adaptado de Vasconcelos (2007), 

visando obter informações com questões que atingissem os aspectos de conforto, satisfação e 

usabilidade em relação ao colete à prova de balas, modelo ostensivo Nível II A, para que os 

entrevistados manifestassem sua opinião quanto aos seguintes aspectos: 
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1. grau de conforto em relação ao peso; 

2. grau de conforto em relação ao calor durante o uso; 

3. tamanho disponibilizado ( P, M, G, GG) (é adequado às suas medidas corporais?); 

4. tamanho do colete disponibilizado (atrapalha o manuseio do seu armamento?); 

5. grau de satisfação em relação às medidas dos coletes; 

6. partes do colete onde as medidas são desconfortáveis; 

7. o colete prejudica o desempenho de suas atividades militares? qual?; 

8.  o uso do colete contribui para se sentir fatigado no final do turno de trabalho?; 

9. grau de satisfação em relação à higiene/ limpeza e conservação dos coletes 

balísticos; 

10. grau de conforto; 

11. recebeu treinamento ou alguma explicação para o uso correto do colete balístico? 

Se positivo, quem o fez? 

Nessa pesquisa utilizaram-se medidas subjetivas que representassem variáveis 

categorizadas nominais (Sim e Não) e ordinais em escalas de satisfação (por exemplo: 

excelente, bom, regular, ruim e péssimo) que melhor indiquem o grau de conforto do produto 

pesquisado em relação ao peso, calor, medidas, adequação à atividade, entre outros aspectos. 

Entretanto, para variáveis nominais e ordinais, não existem operações matemáticas, 

consentindo a coleta de dados desta pesquisa com a aplicação de uma abordagem 

metodológica qualitativa-quantitativa, que admita a medição de aspectos subjetivos quanto ao 

produto pesquisado. 

O uso do questionário semiestruturado foi utilizado por acreditarmos que a adoção de 

determinados comportamentos variam em função de múltiplos aspectos: individuais, 

coletivos, por interferência institucional, por influência de aspectos ambientais, sociais, 

culturais, etc. Nem sempre, esses aspectos, são retratados pelos números e pelas regras 

estatísticas. Contudo, são revelados pela exposição espontânea de sujeitos que apresentam 

suas experiências vicárias. 

 

 

7.1.1.2 População e amostra 

 

 

 A população pesquisada compreendeu militares de uma OM que concorrem (soldados, 

cabos, sargentos e oficiais) ao serviço armado. Todos, durante o turno de serviço, utilizam o 
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colete à prova de balas modelo ostensivo Nível II A, normatizado pelo Exército Brasileiro e 

adotado nas Forças Armadas.  

 

 

7.1.1.3 Caracterização da amostra  

 

 

O n amostral foi definido dentro do universo dos militares da OM do sexo feminino e 

masculino que se fazia presente na escala de serviço armado no momento da coleta, 

caracterizando o sujeito da pesquisa.  

O n de indivíduos do sexo feminino ficou em 48, totalizando 87,27% da amostra; dos 

militares do sexo masculino, 111, totalizando 18,75% da amostra. 

Segundo o Regulamento Interno da OM, o serviço armado é de 24 horas. A cada duas 

horas o militar é rendido para um descanso de quatro horas.  

As frequências de utilização dos coletes à prova de balas em serviço pelos militares 

segundo o BINFA (Batalhão de Infantaria) são: 

 Soldados (S2 e S1) são oito serviços ao mês, de 24 horas, por um período de 

em média de 4 anos; 

 Sargentos (sexo feminino e masculino) é um serviço ao mês, de 24 horas, por 

um período de 21 anos;  

 Tenentes (sexo feminino e masculino) é um serviço ao mês, de 24 horas, por 

um período em média de 8 anos. 

 

 

7.1.1.4 Coleta de dados  

 

 

Foi utilizado um questionário (Anexo B) padronizado com apresentação aos 

indivíduos na mesma forma, ordem e autoaplicável em folha de papel.  

 O questionário foi entregue ao Oficial Tenente do batalhão de infantaria - BINFA, 

que se encarregou de distribuí-lo. Após sete dias, os questionários foram devolvidos 

respondidos. 

 Os resultados tiveram um tratamento estatístico por meio do programa BioEstat 5.0 

(software, com vários aplicativos estatísticos, voltados sobretudo para a área das ciências 
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biológicas e médica), apresentando as respostas em percentuais demonstrada sobre a forma 

de gráficos em colunas justapostas (masculino e feminino). 

 

 

7.1.2 Pesquisa antropométrica para as variáveis das dimensões dos segmentos corpóreos do 

tronco. 

 

 

Após realização e análises dos resultados da pesquisa do nível de satisfação, conforto 

e usabilidade no uso dos coletes à prova de balas, apuraram-se as medidas das dimensões 

dos segmentos corpóreos que envolvem a confecção dos coletes. 

Para que os objetivos desta pesquisa fossem alcançados, foram necessários alguns 

procedimentos metodológicos, caracterizados pelo conhecimento adquirido na experiência 

profissional, pelo levantamento e revisão bibliográfica, por treinamentos práticos nas áreas 

inter-relacionadas (antropometria, estatística, etc.).  

Assim, estabeleceram-se os padrões e normas de procedimentos, viabilizando a 

produção do trabalho.  

Na investigação antropométrica foram medidos as seguintes variáveis: massa 

corporal total (peso), estatura, ombro, tórax/busto, perímetro da cintura, comprimento 

ombro a ombro, extensão do tronco. 

 

 

7.1.2.1 População e amostra  

 

 

A população compreendeu militares efetivos do gênero masculino entre praças não 

graduados (soldados), praças graduados (cabos a suboficiais), oficiais (subalternos - 2º e 1º 

tenente; intermediário – capitão; oficial superior – major a coronel; e oficial general 

brigadeiro) e alunos; a população feminina compreendeu militares graduados, oficiais e 

alunas.  
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7.1.2.2 Caracterização da amostra  

 

 

A amostra investigada neste estudo foi composta por militares da OM, sendo 141 

femininos, entre 18 e 47 anos, e 519 masculinos com idade entre 18 e 52 anos. 

 O “n” amostral feminino e masculino foi definido, segundo Triola (2008), após a 

realização de um estudo preliminar com 100 indivíduos, no qual foi estipulado nível de 

confiança em 95%, margem de erro de 1,5 cm para o feminino e 1,0 cm para o masculino, 

aceito até 2 cm em modelagem/confecção, segundo SEBRAE (2007), e maior desvio padrão 

encontrado de 8,11cm (perímetro do tórax) para o feminino e 7,49 cm para o masculino. 

Sendo assim determinando uma amostra mínima de 112 sujeitos para o feminino e de 215 

para o masculino, caracterizando, portanto, os sujeitos desta pesquisa. Admitindo a equação 

onde foi obtido o “n” amostral. 

 

 
 
           Onde: 

E = margem de erro desejada 
Ζα/2 = escore Ζ critico com base no nível de confiança desejado 
σ = desvio padrão populacional (Dp) 
n = tamanho amostral 

 

 

7.1.2.3 Coleta de dados   

 

 

Os dados coletados, peso e altura, foram executados em duplicidade, adotando-se os 

procedimentos recomendados pela Organização Mundial da Saúde - OMS. Para a medida do 

MCT-peso (Massa Corporal Total), utilizou-se uma balança do tipo plataforma, com 

capacidade para 200 kg, com precisão de 50 g expressa em quilo. Todos trajavam o 9º 

uniforme (calção, top) para o feminino e masculino somente o calção, encontravam-se com 

pés descalços, paralelos e alinhados, com distribuição do peso em ambas as pernas. 

Para a medição da estatura, isto é, a distância entre a planta dos pés e o vértex (ponto 

mais alto da cabeça), foi utilizado um estadiômetro analógico com escala variando de 35,0 cm 

até 213,0 cm, com precisão em milímetros. O avaliado ficou descalço, a fim de que a posição 

do corpo pudesse ser visualizada, mantendo-se em posição anatômica ortostática com as 
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costas sobre a base do estadiômetro (o indivíduo em posição ereta, em pé, com a face voltada 

para frente, o olhar dirigido para o horizonte, membros superiores estendidos, aplicados ao 

tronco e com as palmas voltadas para frente, membros inferiores unidos, com as pontas dos 

pés dirigidas para frente), formando um ângulo reto com a borda vertical do aparelho. 

Realizava uma inspiração profunda, mantendo-se em posição completamente ereta. O cursor 

do aparelho foi colocado sobre o ponto mais alto da cabeça, com pressão suficiente para 

comprimir o cabelo.  

As idades foram apuradas por meio de documentos oficiais, expressas em anos.  

Para a mensuração das medidas das variáveis antropométricas do tronco, foram 

definidos os pontos anatômicos referenciais e posição no momento da medição segundo a 

Norma NBR 15127:2004 “Corpo humano – Definição de Medida”, por fitas antropométricas 

flexíveis, com escala em milímetros, sobre a pele nua. 

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definições: 

1. altura: distância vertical entre um ponto anatômico até a região plantar (solo); 

2. comprimento: distância entre dois pontos anatômicos específicos; 

3. contorno: linha que limita exteriormente parte do corpo, medida entre dois pontos 

anatômicos específicos; 

4. extensão da linha: medida que acompanha o contorno do corpo; 

5. largura: distância horizontal entre dois pontos anatômicos específicos; 

6. perímetro: medida de contorno de uma parte do corpo. 

As Figuras 14 e 15, apresentam as medidas a, b, c, d, e, & f que foram utilizadas neste 

trabalho:  

a) ombro: a partir da base do pescoço até o acrômio (ombro); 

b)  tórax/ busto: perímetro do tórax, medindo passando pelos mamilos; 

c)  perímetro da cintura: perímetro do tronco no nível médio entre as costelas mais 

baixas e a crista superior do ilíaco;  

d)  comprimento ombro a ombro: extensão de acrômio a acrômio (ombro a ombro), 

considerando a curvatura das costas, em posição ereta com os ombros relaxados. 

e) extensão posterior do tronco: extensão da linha entre a cintura e a sétima 

vértebra cervical ( saliência óssea no limite entre o pescoço e o tronco traseiro), 

acompanhando o contorno das costas; 

f) estatura: distância vertical entre o vértice (ponto mais alto da cabeça) e a região 

plantar (solo) descalça, em posição ereta. 
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Figura 13: Medidas utilizadas no trabalho 

 

 

 

 

  

Figura 14: Medidas utilizadas no trabalho 

 
Fonte: adaptação de: NBR 15127:2004 
 

 

              

 

7.1.2.4 Procedimentos analíticos 

 

 

Em todas as variáveis antropométricas do segmento do tronco, foram empregadas técnicas 

da estatística descritiva obedecendo a um sistema métrico bem definido e normatizado, 

seguindo os parâmetros estatísticos básicos de média, desvio-padrão, coeficiente de variação e 

percentil. 

A análise estatística dos dados foi feita mediante o uso de percentil, que é uma separatriz 

que divide a distribuição em 100 partes iguais, do menor para o maior, em relação a algum 

tipo específico de dimensão corporal. Os percentis utilizados nos valores indicados para as 

variáveis estudadas foram 5%il, 50%il e 95%il, que serão utilizados para comparação com as 

medidas estipuladas pela Norma do Exército (BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA,  2006). 
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Uma medida do 5%il quer dizer que apenas 5% das pessoas que foram medidas no 

levantamento antropométrico têm dimensões inferiores a esse padrão, ou  que 95% das 

pessoas desse mesmo levantamento têm dimensões superiores a esse padrão. O tratamento 

estatístico foi realizado no programa BioEstat 5.0. 

 

Tabela 6: Cálculo do intervalo de confiança para os percentis.  

        PERCENTIL     COEFICIENTE 

         50% - 50%            0,000 

         25% -75%            0,670 

        20% -80%            0,840 

        16,6% - 83,5%            1,000 

        10% - 90%            1,282 

        5% - 95%            1,645 

        2,5% - 97,5%            1,960 

        1% - 99%            2,326 

        0,5% - 99,5            2,576 

Fonte: IIDA, (2005). 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 

 

8.1 Respostas da pesquisa sobre o nível de satisfação, conforto e usabilidade  dos coletes 

balísticos. 

 

 

 Neste item são apresentados os resultados das pesquisas de satisfação, conforto e 

usabilidade dos coletes balísticos modelo ostensivo Nível II, utilizados pelos militares 

(feminino e masculino) da OM.  

 Todas as respostas ao questionário respondido pela amostra pesquisada são 

apresentadas com elucidações de gráficos em colunas justapostas que distribuem 

percentualmente as respostas apontadas com os gráficos (colunas na cor cinza evidenciam os 

militares masculinos, e as colunas em listradas, os femininos). 

 1ª Questão 

 Em sua opinião qual o grau de conforto em relação ao peso dos coletes balísticos 

disponibilizados: excelente, bom, regular, ruim, péssimo? 

 Por meio da questão nº 1 tentou-se analisar o grau de satisfação do usuário com 

relação ao peso dos coletes á prova de balas utilizados nesta OM.  Ressalta-se que 0% dos 

militares femininos e 2,7% dos masculinos consideram o grau de satisfação do peso dos 

coletes à prova de balas excelente, enquanto 21,6 % dos policiais masculinos e 4,2% do 

feminino o consideram bom; e na mesma ordem 42,3% e 20,8 regular, 27,8% e 52,1 ruim e 

5,4% e 22,9 péssimo.  

 Segundo Vasconcelos (2007), em pesquisa realizada entre os policiais militares do 

quadro da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, do 4º BPM/I (Batalhão da 

Polícia Militar do Interior), na região de Bauru/SP, obtiveram-se os seguintes resultados: 3% 

do policial feminina e 2% do masculino considerou excelente. Enquanto 10% das mulheres e 

22% dos homens opinaram como bom 47% do policial feminino e 41% do masculino os 

consideram regular, enquanto 20% e 24% classificam como ruim. Ficando 20% e 11% como 

péssimo. Conclui-se que o a desconforto gerado pelo peso foi expressivo em ambas pesquisas 

podendo influenciar no desempenho da atividade profissional. A Figura 15 apresenta 

graficamente os resultados do grau de satisfação do peso dos coletes à prova de balas em 

militares em ambos os sexos da OM. 
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Figura 15: Opinião dos militares (masculino e feminino) quanto ao grau de conforto em relação ao peso. 

 
 

2ª Questão 

 Em sua opinião qual o grau do desconforto térmico durante o uso do colete balístico 

disponibilizados é: excelente, bom, regular, ruim, péssimo?  

 Nesta questão, observa-se que 89,6% consideram o grau de satisfação com relação 

desconforto térmico, ruim e 83,9% o consideram péssimo, portanto quase a totalidade 

desaprova o colete com relação ao calor.  Nenhum militar masculino o considera excelente e 

4,5% o consideram bom, enquanto 2,1% do feminino avaliaram com excelente e nenhum 

como bom. Quanto aos policiais militares do 4º BPM/I de São Paulo, apuram-se as seguintes 

respostas: 53% dos policiais masculinos e femininos o consideram péssimo; 40% dos policiais 

femininos e 34% do masculinos o classificam como ruim; nenhuma policial feminina o 

considera excelente ou bom; somente 1% dos policiais masculinos o considera excelente e 3% 

bom.  

 A Figura 16 apresenta graficamente os resultados do grau do desconforto térmico dos 

coletes à prova de balas em militares do sexo masculino e feminino da OM. 
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Figura 16: Opinião dos militares (masculino e feminino) quanto ao grau de conforto em relação ao calor. 

 
 

3ª Questão 

 O tamanho do colete à prova de balas disponibilizado (P, M, G, GG) é adequado às 

suas medidas corporais? Sim ou não? 

Nesta questão, buscou-se apurar a opinião dos militares entrevistados em relação à 

adequação do tamanho dos coletes balísticos às suas medidas corporais. Percebe-se que o grau 

de satisfação dos usuários com relação aos tamanhos disponibilizados é muito insatisfatório: 

79,3% dos militares masculinos e 81,3% dos femininos disseram não estar satisfeitos com o 

tamanho dos coletes, porcentagens correspondente à totalidade.   

Nesta questão, Vasconcelos (2007) observou que 74%, portanto a maioria consideram 

como satisfatório, sendo praticamente a mesma proporção para os dois sexos: 73% das 

policiais femininas e 74% dos masculinos.  

Portanto houve uma grande divergência de opiniões nesta questão: a maiorias dos 

militares da OM responderam que não quanto ao tamanho do colete à prova de balas 

disponibilizado corresponder as suas medidas, considerando, portanto, insatisfatório, 

enquanto que, no 4º BPM/I de São Paulo, as respostas foram satisfatórias com relação ao 

tamanho disponibilizados.  
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A Figura 17 delineia graficamente os resultados em relação à adequação do tamanho 

dos coletes balísticos às medidas corporais dos militares masculino e feminino da OM. 

 

Figura 17: Opinião dos militares (masculino e feminino) em relação à adequação do tamanho dos coletes 
balísticos disponibilizados 

 

 

 

4ª Questão 

O tamanho do colete balístico disponibilizado atrapalha o manuseio do seu 

armamento? Sim ou não? 

A ampla maioria dos militares femininos da OM afirma que o uso do colete atrapalha o 

manuseio do armamento cerca 93,8% responderam positivamente a essa pergunta, e 73,6% do 

sexo masculino deram a mesma resposta. Ficando um percentual não de 26,4% para os 

militares do sexo masculino e de 6,3% para o feminino. Fazendo uma confrontação com as 

respostas de Vasconcelos (2007), percebemos que os resultados, estão equivalentes nas 

respostas. Vasconcelos (2007) relata que seu uso influencia no desempenho da atividade 

policial, por causar desconforto.  
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A Figura 18 ilustra, graficamente os resultados da questão onde se avaliava o tamanho 

dos coletes á prova de balas disponibilizado atrapalha o manuseio do seu armamento no 

efetivo masculino e feminino da OM. 

 

Figura 18: Opinião dos militares (colete balístico) atrapalha o manuseio do seu armamento 
 

 

 

5ª Questão 

Qual o grau de satisfação em relação as medidas dos coletes balísticos 

disponibilizados? Excelente, bom, regular, ruim, péssimo? 

Dentre as respostas apresentadas pelos militares femininos tanto da OM quanto do 4º 

BPM/I de São Paulo, podemos verificar que nenhuma delas considera as medidas dos coletes 

excelentes. Entre os militares femininos da OM, as medidas foram desaprovadas por 39,5% 

que as consideraram ruins e por 23,7% que as consideraram péssimas, enquanto que somente 

para 7% e 17% das militares femininas do 4º BPM/I de São Paulo as medidas foram 

consideradas ruins e péssimas, respectivamente. Pela Figura 19 demonstramos os dados 

coletados na OM. 
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Figura 19: Opinião dos militares a respeito da satisfação em relação às medidas dos coletes balísticos 
disponibilizados 

 

 

6ª Questão 

Indique quais medidas do colete balístico estão desconfortáveis para suas medidas 

corporais: altura frontal, altura posterior, largura busto, largura cintura, cavas, decotes, 

nenhuma das medidas. 

Em meio às opções de medidas apresentadas, foi detectado que tanto as militares da 

OM quanto as policiais do 4º BPM/I de São Paulo consideram que a medida que apresenta 

maior grau de insatisfação é da altura do tronco. A largura do busto foi citada por 16,7% para 

militares masculinos e 14,7% dos femininos da OM, 5% do masculino e 13% do feminino do 

4º BPM/I.  

  

A Figura 20 projeta graficamente os resultados das medidas dos coletes consideradas 

desconfortáveis para as medidas corporais dos militares masculino e feminino da OM. 
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Figura 20: Opinião dos militares com relação às medidas dos coletes consideradas desconfortáveis.  
 

 
 

 

7ª Questão 

Em sua opinião o colete balístico prejudica o desempenho de suas atividades 

militares? Sim ou não? 

 A resposta negativa ficou com 29,80%, enquanto que a resposta “sim” superou a 

metade: 70,21%. Segundo Vasconcelos (2007), como 73% das policiais femininas 

responderam que sim, pode-se considerar que o uso do colete prejudica as atividades 

militares. A Figura 21 esquematiza graficamente os resultados dessa questão no efetivo da 

OM. 

Figura 21: Opinião dos militares se prejudica nas atividades militares. 
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8ª Questão 

Devido ao uso do colete balístico, você se sente cansado no final do turno de trabalho? 

Sim ou não? 

Observou-se que o percentual para a resposta “sim foi de 91,5% do efetivo feminino e 

de 59,8% do efetivo masculino. A resposta “não” foi dada por 40,2% dos militares masculinos 

e 8,5% dos militares femininos.  

A Figura 22 projeta graficamente os resultados da opinião sobre essa questão.  

 

Figura 22: Opinião dos militares quanto a fadiga no final do turno de trabalho. 

 

 

 

9ª Questão 

 Qual o grau de satisfação em relação à higiene/limpeza e conservaçao dos coletes 

balísticos? Excelente, bom, regular, ruim, péssimo? 

As porcentagens foram as seguintes, respectivamente femininos e masculinos: 

excelente – 0% e 0,9%; bom - 3,6% e 4,1%; ruim – 34,5% e 28,6%;  péssimo -  49,0% e 41,8. 

A Figura 23 ilustra graficamente os resultados da opinião do grau de satisfação em 

relação à higiene/ limpeza e conservação dos coletes entre militares masculino e feminino.  
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Figura 23: Opinião dos militares para saber sobre a higiene/limpeza e conservação. 

 

 

 

10ª Questão 

 Em sua opinião o grau de conforto oferecido pelos coletes balísticos disponibilizados 

é excelente, bom, regular, ruim, péssimo? 

Buscou-se se saber nesta pergunta como os militares se sentiam em termos de conforto 

oferecido pelos coletes à prova de balas. As porcentagens foram as que se segue, 

respectivamente femininos e masculinos: excelente – 0% e 0,9%; bom – 0% e 4,5%; regular – 

12,5% e 33,6%; ruim – 54,2% e 42,7%; péssimo – 33,3% e 18,2%. 

Observou-se nesta questão uma concordância com a pesquisa realizada por 

Vasconcelos (2007), na qual as respostas das policiais femininas de ambas as corporações não 

pontuaram com excelente, e somente 1% dos policiais masculinos assim o classificam.  

A Figura 24 desenha graficamente os resultados da opinião quanto ao grau de 

Conforto oferecido pelos coletes balísticos disponibilizados dentre militares masculino e 

feminino.  
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Figura 24: Opinião dos militares sobre o grau de conforto dos coletes balístico. 

 
 

 

 

11ª Questão 

Você recebeu treinamento ou alguma explicação para o uso correto do colete 

balístico? Sim ou não? 

Nesta pergunta procurou-se avaliar se todos conhecem a maneira correta de  

utilizar um colete à prova de balas. A resposta “não” foi de 90,1% para militares 

masculinos e 97.9% para os femininos. Por outro lado, a resposta “sim” teve 9,9% e 2,1% 

para respectivamente. Masculino e feminino. A Figura 25 apresenta graficamente os 

resultados da opinião quanto ao conhecimento da utilização correta dos coletes à prova de 

balas em militares de ambos os sexos.  
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Figura 25: Opinião dos militares sobre o conhecimento da utilização correta dos coletes à prova de balas. 

 

 

Baseado nas análises dos resultados do Questionário de satisfação, conforto e 

usabilidade dos coletes à prova de balas, realizado no efetivo masculino e feminino da 

OM, cujo objetivo específico era oferecer respostas para a tomada de decisão de uma 

investigação antropométrica e ergonômica detalhada e representativa dos militares dessa 

OM para desenvolvimento de um “projeto de blindagem pessoal dos militares Brasileiros, 

observou-se que o maior grau de insatisfação com relação aos coletes à prova de balas 

está relacionado com a disponibilização do tamanho adequado às medidas corporais, 

questão em que 81% do efetivo feminino e 74% do masculino afirmaram não haver 

tamanhos adequados. Outros resultados ressaltam que seu uso atrapalha o manuseio do 

armamento, prejudica o desempenho das atividades militares, além de serem 

desconfortáveis e pesados.  

Além disso, implicou tanto para o masculino quanto para o feminino que as 

medidas dos coletes sejam redimensionadas principalmente nas alturas frontal e posterior 

(comprimento dos coletes), seguido da largura do busto/tórax, largura da cintura e decote, 

sendo conformidade que o colete apresente um modelo mais confortável e adequado ao 

tamanho dos seus usuários. 

Fazendo uma confrontação com as respostas de Vasconcelos (2007), percebemos 

que os resultados, em ambas as pesquisas, estão equivalentes na maioria das questões, 

ficando discordantes na questão quanto ao tamanho (P, M, G, GG) dos coletes 

disponibilizados. 

No quadro da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, do 4º BPM/I 
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(Batalhão da Polícia Militar do Interior), na região de Bauru/SP, os policiais femininos e 

masculinos mostraram-se satisfeitos com os tamanhos dos coletes disponibilizados, com 

percentual de 73% e 74%. No efetivo da OM, o percentual foi de 19% e 21%. 

Para as militares femininas da OM, a insatisfação em relação peso, conforto, 

medidas dos coletes disponibilizados é maior quando comparada com os militares 

masculinos.  

Os coletes disponibilizados para o efetivo feminino ainda é um contratempo no 

que se refere à anatomia feminina, problema que ainda  precisa ser resolvido. 

Segundo Pereira (2007), o Capitão do Quadro de Oficiais da Polícia Militar 

Roberto Klemann, da 4ª Seção do Estado Maior da Polícia Militar do Paraná, afirmou que 

há muita dificuldade em se encontrar um modelo específico feminino, devido a seu 

biótipo, havendo um descontentamento das usuárias em sua corporação. Segundo o 

Capitão Klemann, modelos de painéis balísticos e capas para os mesmos devem estar em 

conformidade com a anatomia feminina. 

 Vasconcelos (2007) relata que seu uso parece influenciar no desempenho da 

atividade policial, por causar desconforto, ser pesado, oferecer sofrível conforto térmico e 

contribuir para que o policial apresente fadiga no final de turno de trabalho. E como 

sugestão as policiais colocaram que as medidas dos coletes sejam redimensionadas, 

principalmente na medida do busto.  

 
 

 

8.2 Resultados da pesquisa antropométrica para as variáveis das dimensões dos segmentos 

corpóreos do tronco. 

 

 

 Com o objetivo de verificar as características físicas antropométricas do militar 

brasileiro para assessorar o projeto MARIMBA II, cuja finalidade é a elaboração de um 

modelo (tamanho) básico de blindagem pessoal (coletes) padronizando em nível de 

Forças Armadas e órgãos de segurança pública que atenda requisitos de maior segurança, 

bem estar, conforto, operacionalidade, a pesquisa direcionou os resultados de forma 

quantitativa, expondo os dados em tabelas e descrevendo criteriosamente as variáveis das 

dimensões antropométricas do tronco. Concentrou-se num estudo quantitativo, visando 

abranger toda a população militar da OM. 
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Resultados da estatística descritiva para variáveis de medidas de caracterização 

das amostras. 

A Tabela 7 apresenta os resultados para variáveis de medidas de caracterização 

das amostras: idade, peso e estatura do militar masculino e feminino da OM. 

 

Tabela 7: Resultado por gênero (sexo) das medidas de caracterização da amostra. 

 

Na variável idade, pode-se observar que o valor máximo, em ambos os sexos, 

está bem acima da média, justificando que nessa investigação foi realizada em grupos 

hierárquicos (praças não graduados, praças graduados, oficiais, oficiais superiores, alunos).  

Resultados do perfil antropométrico do militar feminino encontram-se na Tabela 

8: percentis 5, 50 e 95 %il, a média, o desvio-padrão e o coeficiente de variação. 

 
Tabela 8: Resultados das medidas (cm) do tronco do feminino da OM. 

. 
* Dados expressos em porcentagem 
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Resultado para o ombro do militar feminino da OM comparado com a Norma do 

Exército. 

 
P 5% 

 
≠ 0,58 cm (4,46%) < N.E 

 
P 95% 

 
≠ 2,99 cm (15,73%) < N.E 

 

 

Resultado para perímetro do tórax do militar feminino da OM comparado com a 

Norma do Exército. 

 
P 5% 

 
≠ 16,54 cm (29,27%) < N.E 

 
P 95% 

 
≠ 12,77 cm (20,43%) < N.E 

 

 

Resultado para perímetro da cintura do militar feminino da OM comparado com a 

Norma do Exército. 

 
P 5% 

 
≠ 23,43 cm (41,46%) < N.E 

 
P 95% 

 
≠ 16,92 cm (27,07%) < N.E 

 

Resultado para ombro a ombro (costas) do militar feminino da OM comparado 

com a Norma do Exército. 

 
P 5% 

 
≠ 5,84 cm (14,97%) < N.E 

 
P 95% 

 
≠ 9,10 cm (17,38%) < N.E 
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Resultado para extensão posterior do tronco do militar feminino da OM 

comparado com a Norma do Exército.         

 
P 5% 

 
≠ 14,42 cm (28,84%) < N.E 

 
P 95% 

 
≠ 7,05 cm (12,70%) < N.E 

 

 Resultados do perfil antropométrico do militar masculino encontram-se na Tabela 9: 

percentis 5, 50 e 95 %il, a média, o desvio-padrão e o coeficiente de variação. 

 

Tabela 9: Resultados das medidas do tronco do masculino da OM 

 Os dados da tabela estão expressos em centímetros. 
* Dados expressos em porcentagem 

 

 Resultado para o ombro do militar masculino da OM comparado com a Norma do 

Exército. 

 
P 5% 

 
≠ 0,14 cm (1,06%) < N.E 

 
P 95% 

 
≠ 0,13 cm (0,68%) < N.E 
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 Resultado para perímetro do tórax do militar masculino da OM comparado com a 

Norma do Exército. 

 
P 5% 

 
≠ 15,25 cm (26,99%) < N.E 

 
P 95% 

 
≠ 7,23 cm (11,56%) < N.E 

 

 Resultado para perímetro da cintura do militar masculino da OM comparado com a 

Norma do Exército. 

 
P 5% 

 
≠ 21,23 cm (37,5%) < N.E 

 
P 95% 

 
≠ 11,48 cm (18,36%) < N.E 

 

 Resultado para ombro a ombro (costas) do militar masculino da OM comparado com a 

Norma do Exército. 

 
P 5% 

 
≠ 0,31 cm (0,79%) < N.E 

 
P 95% 

 
≠ 0,02 cm (0,03%) < N.E 

 

 Resultado para extensão posterior do tronco do militar masculino da OM comparado 

com a Norma do Exército. 

 
P 5% 

 
≠ 14,42 cm (28,84%) < N.E 

 
P 95% 

 
≠ 7,05 cm (12,70%) < N.E 

 

Pode-se notar que as diferenças nas medidas foram superiores a 5%, necessitando 

de ajuste no projeto. Para projetos de antropometria aplicada, considera-se tolerável uma 

diferença de até 5% (IIDA, 2005). Ressalta-se que as medidas apuradas apresentam 

homogeneidade (expressa pelos valores dos coeficientes de variação), e o grupo da OM, 

tanto para 5%il como 95%il, quando comparados com os valores fixos estabelecidos na 
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Norma do Exército apresentados nas Tabelas 8 e 9, é menor, exceto para as medidas 

ombro e ombro a ombro dos militares masculinos, que apresentaram valores iguais à 

Norma do Exército. Segundo Heinrich, Carvalho e Barroso (2008) essas medidas (ombro 

e ombro a ombro (costa)) são consideradas medidas auxiliares, num projeto de  

modelagem. E as medidas femininas e masculinas apresentadas na Tabela 11 da Norma 

Interna nº 10.05.001-DAL da Polícia Militar de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2008) e 

da Norma Interna nº 298.029/2009 SAD da Polícia Militar do Mato Grosso (MATO 

GROSSO, 2009) também não correspondem às medidas da OM e da Norma do Exército. 

A Tabela 10 apresenta as variações das medidas femininas da Polícia Militar de Minas 

Gerais e da Polícia Militar do Mato Grosso. 

 

Tabela 10: Valores das variáveis do tronco do feminino das polícias de Minas Gerais e Mato Grosso (adaptado 
das Normas dos Estados). 

 

Polícia de Minas Gerais  Polícia de Mato Grosso Normas/ 

Medidas (cm) F M F M 

Ombro 13-15 14-20  13-17 15-20 

Perímetro cintura 42-46 46-58  42-50,5 45-54 

Perímetro do tórax 46-50 51-69  46-55 48-57 

Ombro a ombro 29-33 34-40  29-36 31-40 

Extensão do tronco 43-51 41-48  34-55 42-51 

Fonte: Norma Interna nº 298.029/2009-MT e Norma Interna nº 10.05.001 /2008-MG. 

 

Pelos resultados, pode-se constatar diferenças significativas entre as medidas 

coletadas nos militares da OM / Norma do Exército. Essa observação torna-se 

imprescindível quando se trata da concepção de produtos de uso obrigatório. 

 Portanto, corrobora que exista a necessidade de adequação no projeto e design dos 

coletes à prova de balas. Diante, do exposto as Tabelas 11 e 12, oferecem como sugestões 

medidas para confecção (modelagem) de futuros coletes balísticos (feminino e masculino).  
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Tabela 11: Sugestões de medidas (cm) para modelagem feminina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12: Sugestões de medidas (cm) para modelagem masculina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                               

 

        TAMANHOS 
       MEDIDAS 

      P      M      G      GG 

  Altura do tórax 36 40 45        48 

Costas 33 38 42        47 

Busto 80 88 92       100 

Cintura 68 76 84       91 

Ombro 13 14 15       16 

                TAMANHOS 
       MEDIDAS 

        P       M G GG 

      Altura do tórax 41 48 54 60 

Costa 39 45 51 57 

Busto 84 92 101 110 

Cintura 72 80 92 102 

Ombro 13 15 17 19 
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9 CONCLUSÕES  
 

 

Atualmente a concepção de saúde não é mais aquela voltada à ideia de alguém 

livre de doenças. Uma nova conceituação envolve o princípio de bem estar físico, mental 

e espiritual.  

 Nesse sentido, a revisão da literatura nos permitiu destacar a importância 

da ergonomia como fator fundamental para a promoção de saúde, já que as condições de 

trabalho refletem a qualidade de vida dos funcionários. 

 Portanto, a importância de projetos ergonômicos tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos, principalmente nos casos relacionados ao uso de 

equipamentos de proteção individual. 

 O uso desses equipamentos de proteção é fundamental não apenas para 

proteger a vida, mas também preservar a saúde e a qualidade de vida do trabalhador. Por 

isso eles devem ser projetados de tal forma para que possam não apenas oferecer 

segurança, mas também garanta conforto e bem estar ao trabalho. 

 A questão do bem estar deve ser levado em conta não apenas pelo fato de 

evitar doenças acarretadas pelo seu uso, mas também para garantir a usabilidade dos 

equipamentos de proteção individual pelo trabalhador. 

 Nas entrevistas que realizamos com os militares da OM, por meio de um 

questionário semiestruturado, foi possível observar um grande desconhecimento por parte 

dos usuários em relação à correta utilização dos coletes e um enorme descontentamento 

com o grande desconforto provocado por seu uso. Esse resultado revela riscos que variam 

desde o uso inadequado até o não uso desse importante equipamento de segurança. 

 É importante destacar que o uso inadequado dos coletes pode ser, às vezes, 

mais arriscado para vida do usuário, do que o seu não uso, tendo em vista o fato da falsa 

sensação de segurança que pode causar.  

 Neste trabalho, cujo objetivo central foi o de aprovisionar o Projeto 

MARIMBA II na padronização dos tamanhos de Blindagem Pessoal (coletes) em nível de 

Forças Armadas e órgãos de Segurança Pública respeitando à interface “ergonomia e 

segurança no trabalho militar”, buscou-se contribuir não apenas no que diz respeito à 

verificação da adequação ou não dos coletes a prova de balas, mas também o de indicar 

um novo padrão de medidas a serem utilizadas na confecção desse equipamento ajustada 

às características físicas dos militares brasileiros. 
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 Os resultados obtidos evidenciaram que: 

 A antropometria é um fator importante e relevante na implantação de 

uma nova tecnologia ou, principalmente, quando se trata de 

transferência de tecnologia.  

 Nesse sentido, é fundamental que o Brasil possa criar um banco de dados 

atualizado das dimensões físicas da população afim de que possam servir de parâmetros 

para a confecção não só de equipamentos de proteção individual, mas também roupas, 

sapatos, etc. 

 Os objetivos traçados foram alcançados por meio da metodologia 

aplicada, e os resultados obtidos demonstram que as medidas 

apresentadas na Norma do Exército – usada na confecção dos coletes – 

não correspondem à realidade da OM, consolidando a necessidade de 

redesign - redimensionamento das medidas, com características 

técnicas, ergonômicas e estéticas, respeitando a interface “ergonomia e 

segurança”. Levando em conta que a população escolhida para 

realização desse estudo foi estratificada do contingente de militares que 

servem na OM, que é constituído por pessoas vindas de toda a parte do 

Brasil, os dados deste trabalho revelou dados que indicam uma 

necessidade de uma atualização das normas utilizadas pelo Exército 

brasileiro para parametrizar a confecção dos coletes utilizados pelos 

seus militares. 

 Os coletes disponibilizados ao efetivo feminino da OM,são um 

contrariedade referente à anatomia feminina que precisa ser resolvido.  

 Os resultados das medidas antropométricas dos militares feminino e 

masculino da OM vão ao encontro dos resultados da pesquisa 

qualitativa, comprovando grande desconforto e a enorme insatisfação 

dos usuários quanto às medidas ditas fundamentais em projeto de 

vestuário (extensão posterior do tronco, perímetro da cintura e perímetro 

do tórax). 

Como forma de melhoria dos coletes balísticos, objetivando aprimorar a proteção, 

bem-estar, confiabilidade, conforto, operacionalidade e usabilidade para seus usuários, 

sugerem-se a adoção da seguinte medida: 

Aplicar em novos projetos de blindagem pessoal a “Ergonomia de Correção” 

(redesenhar ou substituir totalmente o projeto antigo) no que se refere aos tamanhos dos 
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coletes à prova de balas, usados atualmente nas Forças Armadas.  

Neste sentido, como importante resultado deste trabalho foi confeccionado 

modelos referentes ao tamanho M para os coletes a serem utilizados pelos militares 

brasileiros. As Figuras 26 (a e b), abaixo apresentam o colete masculino e feminino 

confeccionado com as medidas apuradas na OM. 

 

Figura 26: Coletes confeccionados com as medidas apuradas na OM 

 

            

                           (a)                                                             (b) 

Fonte: Santos ( 2011).  
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         Doutorando: Prof. Maria Isabel Manfredini de Paula Santos 

        Orientadores: Prof. Dr. Wellington Ribeiro 
                                 Prof. Dr. Francisco C. L. de Melo 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

Nível de Satisfação do Uso dos Coletes Balísticos 

 

 

Patente:                                        Local:                                       Data:            

 

 

Idade:                                           Peso:                                        Altura: 

 

 

Sexo (   ) Fem   (   ) Masc                                                              Nível balístico:                                        
 
 
 
1ª QUESTÃO: Em sua opinião o grau de conforto em relação ao peso dos coletes 
balísticos disponibilizados é: 
 

1 (    ) excelente 
2 (    ) bom 
3 (    ) regular 
4 (    ) ruim 
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5 (    ) péssimo 
 
2ª Em sua opinião o grau de conforto quanto ao calor durante o uso do colete balístico 
disponibilizados é: 
 

1 (    ) excelente 
2 (    ) bom 
3 (    ) regular 

       4 (    ) ruim 
       5 (    ) péssimo 
 
3ª  O tamanho do colete balístico disponibilizado é adequado às suas medidas corporais? 
 
         Sim (    )              Não (    ) 
 
4ª O tamanho do colete balístico disponibilizado atrapalha o manuseio do seu 
armamento? 
 
         Sim (....)             Não  (....) 
 
5ª Qual o grau de satisfação em relação as medidas dos coletes balísticos 
disponibilizados? 
 

1 (    ) excelente 
2 (    ) bom 
3 (    ) regular 
4 (    ) ruim 
5 (    ) péssimo 

 
6ª Indique quais medidas colete balístico estão desconfortáveis para suas medidas 
corporais? (pode assinalar mais de uma opção, ou não assinalar nenhuma). 
 

1 (    ) altura frontal 
2 (    ) altura posterior 
3 (    ) largura do busto 
4 (    ) largura da cintura 
5 (    ) decote 
6 (    ) cavas 

 
        Indique sugestões de mudanças.............................................  
 
 
 
 
7ª Em sua opinião o colete balístico prejudica o desempenho de suas atividades 
militares? 
 
        Sim (    )               Não (    ) 
 
        Em caso afirmativo qual atividade?.................................................. 
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8ª  Devido ao uso do colete balístico você se sente fatigado no final do turno de trabalho? 
 
       Sim (    )               Não (    ) 
 
 
 
9ª Qual o grau de satisfação em relação a higiene/ limpeza e conservação dos coletes 
balísticos? 
 

1 (    ) excelente 
2 (    ) bom 
3 (    ) regular 
4 (    ) ruim 
5 (    ) péssimo 

 

10ª  Em sua opinião o grau de conforto oferecido pelos coletes balísticos disponibilizados 

é: 

 
1 (    ) excelente 
2 (    ) bom 
3 (    ) regular 
4 (   )  ruim 
5 (   )  péssimo 

 
11ª Você recebeu treinamento ou alguma explicação para o uso correto  do colete 
balístico?  
 
      Sim (....)        Não  (....) 
 
    Em caso afirmativo quem o fez e onde?.................................................. 
 
 
OBS: Essa pesquisa possui fim acadêmico e as informações serão empregadas para avaliação 

cientifica quanto aos aspectos ergonômicos e antropométricos dos coletes à prova de balas, 

utilizados na OM (adaptada de Vasconcelos, 2007).    
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APÊNDICE B - Artigo publicado na Revista Brasileira de Biometria, São Paulo, v.29, 

n.2, p.307-324, abr. – jun. 2011 
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APÊNDICE C - Artigo publicado na Revista Brasileira de Biometria, São Paulo, v.29, n.3, 

p.472-492, jul.-set. 2011 
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APÊNDICE D – Artigo publicado no Int. J. Morphol., 29 (4): 1370-1374, 2011 
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ANEXO A – Comitê de ética em pesquisa 
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