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RESUMO 

 

 CAMARGO NETO, José João de. A relação entre o emprego eficiente dos equipamentos 

de engenharia e a produtividade da equipe de terraplenagem nos batalhões de 

engenharia de construção. Resende: AMAN, 2016. Monografia. 

 

Este trabalho baseia-se no estudo do seguinte tema: A RELAÇÃO ENTRE O EMPREGO 

EFICIENTE DOS EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E A PRODUTIVIDADE DA 

EQUIPE DE TERRAPLENAGEM NOS BATALHÕES DE ENGENHARIA DE 

CONSTRUÇÃO. O foco da pesquisa foi delimitado na análise de como a operação dos 

equipamentos influem na produtividade da equipe de terraplenagem dos Batalhões de 

Engenharia de Construção. Seu objetivo é analisar quais os benefícios proporcionados pela 

correta utilização das máquinas, e como tais benefícios auxiliam o desenvolvimento das 

atividades da equipe de Terraplenagem destacada nas diversas obras do Exército Brasileiro. 

Também foram coletados dados, por intermédio de um questionário, de uma amostra de 

operadores de equipamentos do 2º Batalhão Ferroviário, com o objetivo de buscar a relação 

entre a operação e a produtividade da equipe de terraplenagem, levantando os principais 

fatores prejudiciais a atividade. O trabalho desenvolveu-se da seguinte forma: foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica para embasamento do tema e definição dos principais conceitos. 

Após a consolidação dos dados, os resultados mostraram que há relação entre a operação dos 

equipamentos e a produtividade, tendo em vista que a produção depende, consideravelmente, 

da forma que as máquinas são empregadas nos diversos serviços. Conclui-se, portanto, que a 

utilização dos equipamentos exercem influência na produtividade da equipe de terraplenagem, 

no entanto, conhecimentos sobre esse tipo de atividade devem ser aprendidos e desenvolvidos 

pelo futuro oficial, com a finalidade de proporcionar um melhor desempenho ao liderar suas 

equipes nas diversas obras dos Batalhões de Engenharia de Construção. 

 

 

Palavras-chave: Terraplenagem. Produtividade. Equipamentos. 

 

 

 

  
 



 

 

ABSTRACT 

 

CAMARGO NETO, José João de. The relationship between the efficient use of 

engineering equipment and productivity of earthmoving team in construction 

engineering battalions. Resende: AMAN, 2016. Monograph. 

 

This work is based on the study of the following theme: THE RELATIONSHIP BETWEEN 

THE WORK OF EFFICIENT ENGINEERING EQUIPMENT AND PRODUCTIVITY OF 

EARTH MOVING TEAM IN CONSTRUCTION ENGINEERING BATTALIONS. The fo-

cus of the research was defined in the analysis of how the operation of the equipment affect 

the productivity of earthmoving team of Battalions of Construction Engineering. Its goal is to 

analyze the benefits provided by the correct use of the machines, and how these benefits help 

the development of Earthwork team activities highlighted in the various works of the Brazili-

an army. Also data were collected through a questionnaire from a sample of the 2nd Battalion 

Railway equipment operators, in order to get the relationship between the operation and 

productivity of earthmoving team, lifting the main factors harmful activity. The work was 

developed as follows: a literature search for theme background and definition of key concepts 

was held. After the consolidation of the data, the results showed that there is a relationship 

between the operation of equipment and productivity, considering that the production de-

pends, considerably, the way the machines are used in various services. It follows, therefore, 

that the use of equipment influence the productivity of earthmoving team, however, 

knowledge about this type of activity must be learned and developed the official future, in 

order to provide better performance in leadership teams in the works of several Battalions of 

Construction Engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o tema relacionado às obras do Exército Brasileiro tem adquirido 

importância, pois o assunto de Engenharia e Construção, campo de pesquisa inserido na área 

de operações militares, conforme definido na Portaria nº 734, de 19 Ago 10, do Comando do 

Exército Brasileiro (BRASIL, 2010), é um objetivo estratégico do Exército em apoiar o 

desenvolvimento nacional. 

Seu estudo é relevante para o meio militar, uma vez que é de interesse do Exército 

verificar como deverá ser empregado os equipamentos de engenharia de uma forma mais 

eficiente e qual a sua influência na produtividade das equipes de trabalhos, em especial a de 

terraplanagem, destacadas pelos Batalhões de Engenharia de Construção em obras destinadas 

ao bem público nacional. 

As missões atribuídas, pelo governo federal, aos Batalhões de Engenharia de 

Construção variam desde uma reparação de estradas municipais à grandes obras de construção 

de rodovias federais, porém, a análise deste trabalho destina-se estudar a equipe de 

terraplenagem do Exército Brasileiro, destacadas em todo o território nacional e que 

contribuem com o desenvolvimento de nosso país, construindo rodovias em todo o espaço 

brasileiro, bem como internacional em missões de paz.  

A identificação dos problemas observados e as soluções propostas serão de 

enorme valia para o desenvolvimento nacional e o aprofundamento desses conhecimentos, a 

fim de cooperar com o aperfeiçoamento da operacionalidade dos militares do Exército 

Brasileiro e capacitá-los para diversas missões de construções, que utilizam equipamentos de 

engenharia. 

Será exposto a verificação das relações entre o emprego eficiente dos 

equipamentos de engenharia, seja pela correta operação ou utilização do material, e os 

militares integrantes da equipe de terraplenagem destacadas nas obras das rodovias, e como 

tal aplicação pode influenciar na produtividade dessas construções. 

A presente pesquisa busca tratar do tema sob a perspectiva de que o comandante 

de pelotão, junto à sua equipe de terraplenagem, desenvolve algumas das características 

necessárias a condução da atividade de construção, porém, há uma necessidade de aprender e 

conscientizar melhor os componentes da equipe, para melhor desempenhar as funções. 

Executando e conduzindo a sua equipe, o comandante não só coordena a execução de seus 

homens, como também os fiscaliza para o correto emprego das máquinas nos serviços. 

O escopo da pesquisa foi delimitado na análise dos impactos causados pela 
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utilização dos equipamentos, por parte dos operadores, agravados por alguns fatores 

prejudiciais ao alto índice de desempenho, causado por diversos motivos, como a constante 

manutenção dos equipamentos de engenharia nas missões de construção, observando-se o 

efeito, efetivamente, na produção da equipe de terraplenagem. O contexto do estudo será o 

trabalho de militares e civis brasileiros destacados em diversas obras de rodovias dos 

Batalhões de Engenharia de Construção nos anos de 2015 e 2016. 

 O objetivo geral deste TCC será analisar quais os benefícios proporcionados pelo 

correto emprego dos equipamentos de engenharia nas atividades de terraplenagem dos 

Batalhões de Engenharia de Construção, e como tais benefícios influenciam no 

desenvolvimento e produtividade da equipe. 

 Os objetivos específicos desta pesquisa foram: identificar os problemas mais 

frequentes dos empregos de máquinas pelos operadores nas obras; identificar ações 

preventivas da ocorrência de panes nos equipamentos de engenharia; verificar o emprego dos 

equipamentos nas atividades da equipe de terraplanagem; apresentar as peculiaridades da 

equipe de terraplenagem; apresentar a solução para o melhor desempenho dos equipamentos e 

identificar os possíveis problemas para o baixo rendimento. 

 Faz-se necessário definir alguns conceitos que se entendem como fundamentais 

para o desenvolvimento do assunto. 

Segundo o site Significados (2016), Produtividade é:  

o resultado daquilo que é produtivo, ou seja, do que se produz, do que é rentável.  É 

a relação entre os meios, recursos utilizados e a produção final. É o resultado da 

capacidade de produzir, de gerar um produto, fruto do trabalho, associado à técnica e 

ao capital empregado. 
 

As principais fontes de consulta foram Ricardo e Catalani (2007); AMAN (2009); 

BRASIL (2000); Abram e Rocha (2000) e; Senço (1980), que desenvolvem os conceitos 

básicos necessários a nossa pesquisa. 

A presente monografia está assim estruturada: 

No primeiro capítulo, foi realizada a introdução do tema, apresentando sua 

importância nos dias atuais, inclusive para o meio militar, sua delimitação, os objetivos gerais 

e específicos, alguns conceitos a serem abordados no decorrer do trabalho, as principais 

fontes e a estruturação da monografia. 

No segundo capítulo, foi apresentado o referencial teórico-metodológico, no qual 

identificamos as pesquisas que serviram como base para o desenvolvimento deste TCC. O 

capítulo foi dividido em: revisão da literatura e antecedentes do problema e; referencial 

metodológico e procedimentos. Dentro da Revisão da Literatura, foi abordado o Histórico, 
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que apresenta os antecedentes e o surgimento da atividade de movimentos de terras, desde as 

obras do Egito antigo até o contexto atual de terraplenagem mecanizada. Foi apresentado 

também algumas definições, que tem como objetivo proporcionar um melhor embasamento 

no assunto de acordo com diversas teorias do tema do trabalho. 

O terceiro capítulo traz as características principais da Terraplenagem necessárias 

para o embasamento teórico sobre o tema. Foi apresentado os equipamentos utilizados pelos 

operadores nas obras de terraplenagem e exposto importantes assuntos, como a produção dos 

equipamentos e os fatores fundamentais para a eficiência das máquinas. Foi apresentado os 

diversos tipos de manutenção, abordando manutenção corretiva, preventiva e preditiva que 

são definidas nos manuais do Exército Brasileiro e nas fontes de alguns manuais civis. 

No quarto capítulo, apresentaram-se os resultados e a análise de dados oriundos 

dos questionários e da pesquisa bibliográfica realizados. Foram exibidos os principais dados 

coletados, confrontando-os com a base teórica desenvolvida durante o trabalho, a fim de 

verificar a possibilidade de aplicação prática do que foi detectado e contribuir com o 

conhecimento na área realizando conclusões acerca do problema da pesquisa. 

No quinto capítulo, foi desenvolvido a conclusão do TCC, na qual foram 

resgatados os principais aspectos do trabalho, realizando a seleção das informações 

importantes que comprovaram a hipótese de pesquisa, respondendo assim ao problema 

proposto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O tema da pesquisa está inserido na linha dos Equipamentos de Engenharia 

empregado nas diversas obras do Exército Brasileiro e na área de estudo da Engenharia e 

Construção, objetivando produzir conhecimentos que tenham aplicação prática nas obras, 

direcionados para a solução de problema, comuns e específicos, encontrados. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

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

sobre o tema de terraplanagem e operação dos equipamentos, pesquisamos alguns autores que 

embasam e fornecem antecedentes históricos e conceitos relevantes ao desenvolvimento desta 

pesquisa; dentre eles, Ricardo, Hélio de Souza e Catalani, Guilherme (2007), que aborda o 

tema através de uma perspectiva mais específica com relação aos conjuntos de operações 

necessárias ao trabalho de terraplenagem.   

 

2.1.1 Histórico 

 

Na Antiguidade já se realizava obras de terra em larga escala, onde os babilônios e 

egípcios trabalharam nos canais de irrigação às margens dos rios Nilo e Eufrates. As 

pirâmides que erguiam, junto a construções magníficas, exemplificam trabalhos de escavação 

e transporte do Egito antigo. Os romanos fizeram grandes serviços de terra, como construção 

de estradas e aquedutos (RICARDO; CATALANI, 2007). 

Segundo Ricardo e Catalani (2007) todos esses trabalhos eram ainda executados 

manualmente ou com auxílio de animais, até que em meados do século XIX surgiram as 

primeiras tentativas de aprimorar os serviços por meio da máquina a vapor. Novas aplicações 

se iniciaram com o surgimento de motores a combustão interna, como por exemplo a criação 

de tratores esteiras, providos de motor diesel no início do século XX. A partir de 1938 o 

desenvolvimento dos equipamentos de terraplanagem se tornou cada vez mais rápido com o 

objetivo de serem mais eficientes e produtivos nas obras. 

Senço (1980) recorda, também, o fato histórico de quando o homem via a 

necessidade de procurar uma melhor forma de acessar os locais de caça e água que abasteciam 

suas famílias, e acabavam enfrentando acidentes topográficos que precisavam ser removidos, 
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principalmente, com o surgimento dos meios de transporte utilizando animais que exigiam 

caminhos mais eficientes. Para isso, surgiram trabalhos de movimentos de terras, como 

operações de corte sobre as elevações, construção de maciços de terras, aterros e suporte de 

plataforma nas grotas e depressões. Nos cursos d’água que atravessavam as estradas, 

ocorreram obras de arte de pequeno e grande vulto para garantir a livre circulação da água 

nesses locais. 

Abram e Rocha (2000) nos lembra que os romanos construíram um conjunto de 

estradas pavimentadas com o objetivo de facilitar a locomoção de tropas militares, e eram 

utilizadas, também, por veículos providos de rodas da época. A necessidade de estradas 

especiais para auxiliar no percurso a distâncias consideráveis, portanto, logo se confirmavam. 

A biografia do transporte procedeu em duas etapas: 

A primeira compreende o período que procedeu a Revolução Industrial; até então 

somente era aproveitada a força humana, a dos animais de tração, das correntes de 

água e dos ventos. A segunda começa quando o vapor, a eletricidade e as máquinas 

de combustão se generalizaram como fontes de força motriz. Foi durante a primeira 

guerra mundial (1924 a 1918) que, pela primeira vez, ficaram demonstradas as 

possibilidades existentes no transporte por estradas de rodagem, mediante veículos 

automotores, em rivalidade comercial com as estradas de ferro. (ABRAM; ROCHA, 

2000, p.17-18). 

 

Enquanto não surgia os equipamentos mecanizados, os trabalhos eram feitos pelo 

homem, utilizando ferramentas como pá e picareta para o corte, carroças ou vagonetas com 

tração animal para o transporte, o que mostra a necessidade de uma mão-de-obra abundante e 

barata. A produção da terraplenagem manual de 50m³/h de escavação, e utilizando pelo menos 

100 homens, é equiparada a uma escavadeira operada por apenas um homem executando a 

mesma tarefa. Apesar dos números altos de mão-de-obra, os trabalhos braçais não tinham uma 

excessiva lentidão e os prazos de movimentação de terras eram relativamente razoáveis se 

comparado aos atuais (RICARDO; CATALANI, 2007). 

Não obstante, Ricardo e Catalani (2007) destacam que com o desenvolvimento 

tecnológico, a terraplenagem mecanizada surgia em virtude de sua alta produtividade, causada 

pela elevada eficiência mecânica dos equipamentos e baixos preços de mão-de-obra, e 

também em consequência da escassez e encarecimento da mão-de-obra causados pela 

industrialização. Com isso, tornava o preço do serviço de terraplenagem mais competitivo, 

mesmo com o elevado custo nas aquisições das máquinas. 

 

2.1.2 Definições 
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Tomando como base o que já foi exposto, vimos que a produtividade é um fator 

determinante na atividade de terraplenagem, a qual guia a execução das tarefas objetivando 

um melhor desempenho e melhor custo-benefício nas obras. Portanto, buscamos teorias que 

estudam tal fator com o propósito de evoluir procedimentos no exercício da equipe de 

terraplenagem. 

O Manual Prático de Terraplenagem de autoria de Abram, Isaac e Rocha, Aroldo 

Vieira (2000) aborda o tema de uma linguagem mais acessível voltado para os serviços de 

terraplenagem. Procuramos, também, uma base teórica de conceitos e definições na obra de 

Senço, Wlastermiler (1980) que nos oferece uma outra visão do assunto.  

Como auxílio para a pesquisa, utilizamos como fonte de consulta também, o 

Manual Escolar de Equipamentos de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras 

(2009) que apresenta algumas características dos equipamentos que compõem a equipe de 

terraplenagem. No entanto, é importante ressaltar que esta atividade é bastante complexa e 

está em constante evolução, principalmente, quando se fala no campo tecnológico dos 

equipamentos. 

Como definição, Ricardo e Catalani entende que a terraplanagem é “[...] o 

conjunto de operações necessárias à remoção do excesso de terra para locais onde esteja em 

falta, tendo em vista um determinado projeto a ser implantado”. (2007, p. 21). Para eles, a 

terraplenagem é uma atividade que envolve diversos tipos de trabalhos e visa melhor adequar 

o terreno para a execução de um projeto de uma obra. 

Para Abram e Rocha (2000), a terraplenagem consiste em atividades que 

modificam a configuração do terreno que apresenta uma certa resistência para ser removido 

de acordo com as especificações do material. Porém, para eles, o mais importante não é a 

natureza do material, mas sim o modo mais fácil e econômico de escavá-lo, transportá-lo e 

compactá-lo, ou seja, a melhor maneira de se alcançar uma eficiente produção. 

 Pode-se afirmar que todas as obras de Engenharia Civil em seu planejamento e 

execução necessitam de trabalhos de terraplanagem e por isso os trabalhos de movimentação 

de terras tem um alto grau de importância no desenvolvimento do século XX (RICARDO; 

CATALANI, 2007).  

Ricardo e Catalani (2007) fazem uma análise da fórmula básica da produção de 

um equipamento e verificam três parâmetros que influem na produção dos equipamentos: 

capacidade da caçamba que interfere no transporte de maior carga útil por viagem, tempo de 

ciclo mínimo que influi diretamente no somatório do tempo gasto nas paradas e nos 

movimentos elementares da execução da tarefa e no principal chamado de coeficiente de 
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rendimento ou fator eficiência que interfere diretamente na produção por tratar da relação 

entre o número de horas efetivamente trabalhadas e o número de horas que o equipamento 

fica à disposição da obra para a execução de uma tarefa. 

Diante do que encontramos na literatura acerca do tema, podemos identificar 

algumas questões que nos parecem problemáticas – como explicar o modo que deve ser 

conduzido e orientado uma equipe de terraplenagem para que os operadores possam empregar 

melhor seus equipamentos e produzir mais conforme o esperado. 

Tendo em vista o pouco conhecimento que o oficial adquire a respeito do tema 

deste trabalho durante a formação, fica mais complicado para ele identificar os problemas que 

podem afetar a consolidação da alta produtividade de uma equipe de terraplenagem que está 

sob sua responsabilidade, e consequentemente, designar o emprego mais adequado em busca 

do melhor resultado. 

 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

Visando a confirmar o que é apresentado pela literatura, formulamos o seguinte 

problema de pesquisa: Qual é a relação entre o emprego dos equipamentos pelos operadores e 

a produtividade da equipe de terraplenagem nos Batalhões de Engenharia de Construção? 

 O Exército Brasileiro tem como missão constitucional cooperar com o 

desenvolvimento nacional conforme determinado pela Presidência da República, e, para isso, 

a arma de Engenharia detém o conhecimento e os meios necessários para apoiar nas obras em 

todo território nacional. Dessa maneira, é necessário reforçar estudos que possam contribuir 

com o conhecimento da instituição no assunto, já que é relevante para os batalhões 

desenvolverem teorias que possam aumentar a produtividade de uma equipe destacada.  

Nossa intenção é identificar quais as causas do mal emprego dos equipamentos 

pelos operadores da equipe de terraplenagem, e qual a consequência na produção da equipe, 

buscando verificar a melhor forma de utilizar os meios dos batalhões para as obras de todo o 

território nacional. Para analisar tal fato, podemos enunciar a hipótese de investigação da 

seguinte maneira: 

 a) Se os operadores dos equipamentos de terraplenagem possuírem experiências e 

conhecimentos suficientes para o correto emprego de suas máquinas, então, evitará a 

negligência de procedimentos que são prejudiciais ao equipamento e, consequentemente, à 

produtividade da equipe; 
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 Dados preliminares apontaram para a possibilidade de que o correto emprego dos 

equipamentos, por parte dos operadores, é que influencia a uma máxima produtividade da 

equipe, tendo em vista que o ciclo da atividade de terraplenagem está diretamente relacionado 

à operação de todo o maquinário. 

Logo, trabalhamos com as variáveis das características da equipe de 

terraplenagem, para assim determinar a melhor forma com que os militares devem conduzir 

suas funções em busca de uma maior produtividade. 

 Nossos objetivos foram a coleta de informações para melhor empregar os 

Batalhões de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro nas obras de cooperação com o 

desenvolvimento nacional, e analisar as características da equipe de terraplenagem, 

apresentando a importância do correto emprego dos equipamentos para os militares que 

trabalham na operação das máquinas e expor o impacto sobre a produtividade da equipe. 

Visamos, especificamente, identificar os problemas mais frequentes dos empregos 

de máquinas pelos operadores nas obras; identificar ações preventivas da ocorrência de panes 

nos equipamentos de engenharia; verificar o emprego dos equipamentos nas atividades da 

equipe de terraplanagem; apresentar as peculiaridades da equipe de terraplenagem; apresentar 

a solução para proporcionar um melhor desempenho dos equipamentos e identificar os 

possíveis problemas para o baixo rendimento. 

Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Primeiramente, realizamos uma pesquisa bibliográfica visando rever a literatura 

que nos fornecesse base teórica para prosseguirmos na pesquisa. Desse levantamento, destaca-

se o Manual Prático de Terraplenagem (Salvador, 2000) que apresenta detalhadamente os 

serviços de terraplenagem, expondo as noções gerais da terraplenagem até os cálculos de 

produção dos equipamentos. 

Nossa primeira constatação foi que não há, até o momento, muitos títulos sobre o 

assunto. Quanto à qualidade das fontes encontradas, podemos dizer que temos poucas 

informações nos manuais militares sobre o emprego de uma equipe de terraplenagem, porém, 

os manuais civis são bem claros e ricos de conhecimentos técnicos, demonstrando facilidade 

de extrair dados sobre esse. Destacam-se pela qualidade, pertinência e atualidade, o Manual 

Prático de Escavação: Terraplenagem e Escavação de Rocha (São Paulo, 2007).  

Amparados nessa base teórica, passamos a coletar dados por meio de consultas a 

documentos como o Manual Técnico T5-505, Manutenção do Material de Engenharia (2000). 

Foram feitas análises de tabelas do documento do Sistema de Custos Rodoviários expostos 
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pelo site do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que nos mostra os atuais 

custos nas diversas atividades das obras, e a constituição e efetivo empregado no serviço 

específico da equipe de terraplenagem.   

Adotamos como instrumento de coleta de dados, o questionário aplicado em 

militares e civis do 2º Batalhão Ferroviário, que possuem experiência no contato com 

equipamentos de terraplenagem no período de 2015 e 2016. Nosso propósito é realizar o 

levantamento das causas que possivelmente possam prejudicar produtividade da equipe de 

terraplenagem nas obras.  

A escolha da amostra de militares foi tanto praças quanto civis, com experiência 

em operar diversos tipos de máquinas. O número de militares e civis que responderam o 

questionário é de 12. A escolha de tal amostra foi orientada pelos critérios de experiência com 

que esses operadores atuam nas diversas obras do batalhão nos anos de 2015 e 2016, já que o 

2º Batalhão Ferroviário está, constantemente, sendo empregado no território nacional. O 

questionário utilizado está no apêndice do trabalho. 

No tratamento dos dados coletados, trabalhamos com tabelas e gráficos que 

permitem que sejam verificadas tendências nas opiniões dos entrevistados, aumentando a 

probabilidade do dado coletado ser verdadeiro.  

Na análise dos dados, verificamos a porcentagem das opiniões e confrontamos os 

resultados, tendo como base as teorias sobre fatores que influenciam na produtividade da 

execução da terraplenagem, estudadas na revisão da literatura. Nos baseamos, também, nas 

possíveis soluções presentes nos manuais, analisando a viabilidade de resolver os problemas 

listados por aqueles que responderam o questionário, principalmente, referente ao aspecto da 

capacidade operacional dos equipamentos, isto é, condições do equipamento, nível de 

manutenção e capacidade produtiva. 

Com este trabalho, procuraremos alcançar a meta de atingir aos oficiais com 

pouca experiência na área de construção, principalmente os recém formados na Academia 

Militar das Agulhas Negras, a fim de que deste, venham a adquirir conhecimentos necessários 

para se comandar uma equipe de terraplenagem, nos diversos Batalhões de Engenharia de 

Construção, e buscar a máxima produtividade das mesmas. 

O método utilizado nesta pesquisa será o hipotético-dedutivo, tendo em vista o 

propósito de explicitar hipóteses que serão submetidas a testes de acordo com a 

fundamentação teórica que serão confrontadas com os fatos, propondo soluções para os 

resultados encontrados. 
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3 TERRAPLENAGEM 

 

3.1 Conceito 

 

Como definição, Ricardo e Catalani (2007) apresenta a terraplenagem como uma 

união de serviços necessários para se movimentar terras a um local em falta, tendo em vista 

um esquema ou um projeto futuro estabelecido. Tal ideia é confirmada com Senço quando ele 

define: “Chama-se terraplenagem ao conjunto de operações de escavação, carga, transporte, 

descarga, compactação e acabamento, executadas a fim de passar-se do terreno natural para a 

plataforma projetada” (1980, p.5). Nota-se, com isso, que a terraplenagem está inserida em 

uma diversidade de trabalhos que são necessários para realizar uma movimentação de terras 

com o objetivo de melhor adequar o terreno para uma obra programada. 

 Na atualidade, com o desenvolvimento tecnológico, as atividades de construção 

estão bastante avançadas e recebem constantemente investimentos que capacitem seus 

equipamentos cada vez mais para os serviços. As obras são atividades que trabalham com um 

grande fluxo de dinheiro, visto que, para tal atividade, necessitam de uma diversidade de 

operações. Na terraplenagem não é diferente e Ricardo e Catalani (2007) confirmam tal ideia 

de que a terraplenagem mecanizada se caracteriza por requerer grandes investimentos em 

equipamentos de alto custo e exigir trabalhos coerentemente planejados e executados. 

 Há também outros fatores que caracterizam a terraplenagem dos dias de hoje, que 

são essencialmente mecanizadas como, por exemplo, a redução substancial da mão de obra 

empregada e o aumento da remuneração por exigir um pessoal mais especializado 

profissionalmente. Os maquinários permitem uma movimentação de grandes volumes de terra 

em prazos mais curtos devido à eficiência da operação, porém, mesmo com o elevado custo 

dos equipamentos, a velocidade dos trabalhos de transporte contribuem para o aumento da 

produtividade e, consequentemente, baixa nos custos unitários (RICARDO; CATALANI, 

2007). 

 

3.2 Operações Básicas da terraplenagem 

 

 Segundo Ricardo e Catalani (2007) pode-se distinguir quatro operações básicas 

que podem ocorrer em sequência ou até simultaneamente: escavação, carga do material 

escavado, transporte e descarga e espalhamento. Existem equipamentos que podem executar 

diversas dessas operações, como, por exemplo, as máquinas escavocarregadoras que fazem as 
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duas primeiras operações em sequência. 

 Acerca da definição, concordamos com Ricardo e Catalani quando afirmam que 

“a escavação é o processo empregado para romper a compacidade do solo em seu estado 

natural, através do emprego de ferramentas cortantes, como a faca da lâmina ou os dentes da 

caçamba de uma carregadeira, desagregando-o e tornando possível o seu manuseio.” (2007, p. 

24).  

 A carga do material escavado caracteriza-se pelo enchimento da caçamba com o 

material que já foi escavado. O transporte consiste na movimentação da terra da área que foi 

escavada até o local de armazenamento em definitivo. Há o transporte com carga, quando o 

equipamento está carregado com o material escavado e, também, o transporte vazio quando a 

máquina retorna a área de escavação (RICARDO; CATALANI, 2007). 

 A operação de descarga e espalhamento se caracteriza, segundo Ricardo e 

Catalani (2007), como a aplicação do aterro propriamente dito, porém, quando as 

especificações atingirem um certo grau de compactação no aterro, ocorrerá também o 

procedimento final de adensamento do solo até alcançar os índices mínimos estabelecidos. 

 Segundo o documento do SICRO de Minas Gerais de Novembro de 2015, 

disponibilizado pelo site do DNIT, temos alguns tipos de serviços que ocorrem na 

terraplenagem, como, por exemplo, escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria e 

2ª categoria, compactação de aterros, reforço do subleito e destocamento de árvores. (DNIT, 

2015, p.1). 

 

3.3 Equipamentos de Terraplenagem 

 

Conforme definição de Ricardo e Catalani (2007) os equipamentos são divididos 

em diferentes tipos: 

 

3.3.1 Unidades de Tração (tratores) 

 

A unidade de tração é autônoma e é considerada uma máquina essencial para a 

terraplanagem. É a máquina básica de terraplenagem, pois é uma unidade que pode receber 

diversos implementos que empregam em diversas tarefas. Essa unidade recebe denominações 

conforme é montada sobre esteira e rodas pneumáticas, trator de esteira e trator de rodas, 

respectivamente (RICARDO; CATALANI, 2007). 

As diferenças de características dessas unidades são simplesmente com relação a 
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aderência do trator para com o solo, visto que as unidades sobre esteiras recebem um maior 

esforço trator, isto é, maior força na barra de tração para rebocar ou empurrar grandes cargas. 

Além disso, devido as baixas pressões entre a superfície da esteira e o terreno, eles podem 

deslocar-se sobre solos com menor capacidade de suporte, o que confirma uma maior 

flutuação na área de atuação. Porém, sobre esteiras há a desvantagem quanto a velocidade 

com que se executa a determinada tarefa, já que atingem no máximo 10 km por hora, 

enquanto sobre rodas alcança até 70 km por hora (RICARDO; CATALANI, 2007). 

 

3.3.2 Unidades Escavo-empurradoras 

 

Conforme Ricardo e Catalani (2007) são as unidades básicas da terraplenagem, 

sobre pneus ou esteiras, que recebem dotações diferenciadas de implementos que capacitam 

as máquinas para escavar e empurrar a terra. 

 

 
Figura 1 - Trator de Esteira (TE) 

Fonte: Disponível em: <http://www.terraplenagem.net/comparativo-de-trator-de-esteira-13-a-16-toneladas-

3891/>. Acesso em: 4 jun. 2016.  

 

É um equipamento utilizado no tracionamento ou empurramento nos trabalhos de 

movimentação de terra. O uso de esteiras confirma as características de uma baixa pressão de 

contato com o solo, permitindo o deslocamento desse equipamento em terrenos de menor 

capacidade de suporte.  

O emprego dessa máquina é normalmente em trabalhos que requerem esforços 

elevados, por exemplo, em rampas e terrenos de topografia acidentada. É utilizado também 
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em serviços de preparo de cortes e aterros, espalhamento de terra em ponta de aterro, 

desmatamento, destocamento, limpeza, escarificação e escavação de material devido a grande 

potência do equipamento. O transporte dessa máquina deve ser feito sobre prancha baixa com 

cavalo mecânico, evitando o deslocamento desse equipamento em operações não normais do 

serviço a ser executado (AMAN, 2009). 

 
Figura 2 - Trator Agrícola (TA) 

Fonte: Disponível em: <http://barradas.com.br/2013/site/?s=noticias&m=permalink&x=prefeitura-vai-adquirir-

maquinas-para-reforcar-atividade-agricola-em-cuiaba>. Acesso em: 4 jun. 2016.  

 

É um equipamento pneumático que possui elevado esforço trator e agilidade para 

a execução da tarefa que realiza. Por ter como material rodante os pneus, destaca-se por sua 

velocidade de deslocamento, que propicia um maior alcance na área de atuação, mas, também, 

tem menor aderência com os diferentes tipos de solo quando comparado ao trator de esteira, 

favorecendo o patinamento das rodas (AMAN, 2009). 

A pressão do contato entre o pneu e a superfície é elevada e tende ao afundamento 

nos terrenos com menor capacidade de suporte. Este equipamento tem como um implemento 

altamente necessário aos serviços de terraplenagem, a grade de disco, que realiza as tarefas de 

homogeneização do solo (AMAN, 2009). 
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3.3.3 Unidades Escavotransportadoras 

 

São as unidades em que os equipamentos fazem a escavação, o carregamento e o 

transporte dos materiais, representado por dois tipos básicos, o “scraper” rebocado e a 

“motoscraper”(MS) (RICARDO; CATALANI, 2007). O mais utilizado é este último, também 

chamado de moto-transportador (MT) (AMAN, 2009). 

 
Figura 3 - Motoscraper (MS) 
Fonte: Disponível em: <http://sp.olx.com.br/regiao-de-ribeirao-preto/veiculos/caminhoes-onibus-e-

vans/motoscrapers-621-b-192276517>. Acesso em: 6 jun. 2016. 

 

É um equipamento que deve ser utilizado em pequenas distâncias, por volta de 50 

a 750 metros, e em terrenos de consistência média, para que seja economicamente viável seu 

emprego. Essa máquina necessita de um trator de esteiras para auxiliar no seu carregamento 

de materiais em um curto espaço de tempo (AMAN, 2009). 

 

3.3.4 Unidades Escavocarregadoras 

 

São as unidades que escavam e carregam o material sobre uma outra máquina, a 

qual transporta até o local determinado para a descarga, de modo que conclui o ciclo da terra-

plenagem com apenas dois equipamentos diferentes (RICARDO; CATALANI, 2007). 
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Figura 4 - Carregadeira de Rodas (CR) 

Fonte: Disponível em: <http://www.etsequipamentos.com/produtos/pas-carregadeiras/>. Acesso em: 4 jun. 2016. 

 

 
Figura 5 - Carregadeira de Esteiras (CE) 

Fonte: Disponível em: <http://mg.olx.com.br/belo-horizonte-e-regiao/industria-comercio-e-agro/pa-

carregadeira-de-esteira-fl-14-92597860>. Acesso em: 4 jun. 2016. 

 

São equipamentos destinados a realizar o carregamento de materiais nos diversos 
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trabalhos. São máquinas sobre rodas ou sobre esteiras, visto que a escolha do equipamento 

será conforme o terreno ou o local que irá executar o serviço (AMAN, 2009).  

Sobre rodas, é para serviços em terrenos com maior capacidade de suporte, isto é, 

para propiciar maior velocidade nos deslocamentos. Sobre esteiras, é usada nos terrenos com 

baixa capacidade de suporte e em locais com dimensões limitadas, que necessitem manobras 

de giro sobre o eixo, já que é uma das possibilidades das esteiras. O principal implemento 

deste equipamento é a concha (AMAN, 2009). 

 

 
Figura 6 - Escavadeira Hidráulica (ES) 

Fonte: Disponível em: <http://www.asmaquinaspesadas.com/2012/05/fotos-dos-modelos-de-

escavadeiras.html?m=0>. Acesso em: 4 jun. 2016. 

 

É uma máquina que também é sobre rodas ou esteiras e apresenta como 

característica o fato de trabalhar estacionada, sem realizar movimento com o equipamento, 

apenas girando 360º sobre o próprio eixo e realizando o serviço por meio de algum 

implemento.  

Nas operações de terraplenagem, as escavadeiras sobre esteiras são as mais 

utilizadas e fazem os serviços de escavação, podendo ajudar no carregamento também. É um 

equipamento que pode realizar pequenos deslocamentos, mas sempre que possível deve ser 

evitado e deve ser transportado sobre prancha baixa com cavalo mecânico. Este equipamento 

possui uma grande diversidade de implementos que podem ser empregados, como por 

exemplo, a concha, o dedo de caçamba, a garra, o martelete, a tesoura para entulho e o 
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multiprocessador (AMAN, 2009). 

3.3.5 Unidades Aplainadoras 

 

São as unidades empregadas para as operações de acabamento da terraplenagem e 

se caracterizam pelos equipamento apresentarem grande mobilidade da lâmina de corte e 

precisão de movimentos (RICARDO; CATALANI, 2007). 

 
Figura 7 - Motoniveladora (MN) 

Fonte: Disponível em: <http://capmarcioaugusto.blogspot.com.br/>. Acesso em: 4 jun. 2016.  

 

 É uma máquina que se caracteriza por possuir um sistema de tração pneumático, 

equipado com uma lâmina e um escarificador, capaz de realizar diversos serviços, 

principalmente, trabalhos de acabamento final da terraplenagem (AMAN, 2009).  

 As principais possibilidades deste aparelho é a realização de serviços leves de 

escarificação, espalhamento de material a ser trabalhado, realização de taludamento, serviço 

de valeteamento, nivelamento de acabamento em terraplenagem, manutenção de estradas não 

pavimentadas, remoção de neves, entre outros (AMAN, 2009). 

 

3.3.6 Unidades de Transporte 

 

São unidades empregadas quando a utilização do “motoscraper” não é viável 

economicamente, devido às grandes distâncias que precisam de equipamentos mais rápidos, 
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de baixo custo e com maior produção (RICARDO; CATALANI, 2007). 

 
Figura 8 - Caminhão Basculante (CB) 

Fonte: Disponível em: <http://www.inmeco.com.br/noti.php?idnot=14>. Acesso em: 4 jun. 2016.  

 

Conhecido também como “caçamba”, é um equipamento utilizado para realizar o 

transporte dos materiais de terraplenagem e pavimentação, por exemplo, e se caracterizam por 

serem empregados quando as distâncias são elevadas (AMAN, 2009). 

 
Figura 9 - Caminhão “fora de estrada (FE) 

Fonte: Disponível em: <http://br.viarural.com/construcao/escavadeiras-pas/caterpillar/caminhoes-fora-de-

estrada-785d.htm>. Acesso em: 4 jun. 2016.  

 

 São veículos feitos e dimensionados para os serviços mais pesados de construção 
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e, como diz o nome, não trafegam em estradas de tráfego normal. São caracterizados por 

terem grande capacidade de tonelagem e grandes dimensões. São máquinas adaptadas para os 

trabalhos mais pesados e podem transportar mais de 100 toneladas, com motores de 1000 HP. 

(RICARDO; CATALANI, 2007). 

 

3.3.7 Unidades Compactadoras 

 

Para Ricardo e Catalani “Estas unidades destinam-se a efetuar a operação 

denominada compactação, isto é, o processo mecânico de adensamento dos solos, resultando 

num volume de vazios menor.” (2007, p. 94). 

 
Figura 10 - Rolo Compactador Liso (KL) 

Fonte: Disponível em: <http://prlocacoes.com.br/noticias_ler/124>. Acesso em: 4 jun. 2016.  

 

 É um equipamento utilizado para a compactação dos solos para assegurar uma 

melhor estabilidade do terreno que será pavimentado. É empregado, normalmente, em solos 

arenosos, pedregulhos e pedra britada, lançados com camadas inferiores a 15 centímetros. 

Esta máquina se caracteriza por carregar um cilindro de aço oco liso e possui pneus com 

ranhuras na parte traseira. (AMAN, 2009). 
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Figura 11 - Rolo Compactador Corrugado (KC) 

Fonte: Disponível em: <http://asfaltodequalidade.blogspot.com.br/2013/01/rolos-compactadores_5.html>. 

Acesso em: 4 jun. 2016.  

 

 Mais conhecido como rolo “pé de carneiro”, é um equipamento que se caracteriza 

por ter um rolo com patas ovaladas, retangulares ou cônicas e pode ser utilizado na aeração e 

pulverização de material. Conforme o rolo vai passando sobre o solo, as patas penetram a uma 

máxima profundidade e aumentam a capacidade de suporte do solo, isto é, eleva o nível de 

compactação do terreno. (AMAN, 2009). 

 

3.3.8 Unidades Escavo-elevadoras 

 

São as unidades classificadas como equipamentos de terraplenagem não-

convencional por terem características particulares. No que diz respeito à função, Ricardo e 

Catalani afirmam que “Os equipamentos escavo-elevadores constituem uma variante dos 

escavocarregadores, pois executam as mesmas funções de escavar e carregar as unidades de 

transporte.” (2007, p. 374). 

Essas máquinas se caracterizam também por terem uma produção elevada e 

contínua, visto que os trabalhos de escavação e elevação não se interrompem durante o ciclo 

de produção, como nos equipamentos escavocarregadores convencionais (RICARDO; 

CATALANI, 2007). 
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3.4 Produtividade dos Equipamentos de Terraplenagem 

 

 Para Ricardo e Catalani (2007) o cálculo da produção das máquinas de 

terraplenagem sofrem influência de diversos parâmetros, que dificultam uma estimativa 

precisa do desempenho dos equipamentos. No entanto, é relevante que a experiência anterior 

nesses trabalhos seja levada em consideração para um cálculo mais aproximado da realidade. 

 Há vários aspectos que podem influenciar direta e indiretamente a produtividade e 

confirmamos tal ideia quando Abram e Rocha (2000) ressaltam que “[...] a produtividade de 

um equipamento varia muito devido a vários fatores: experiência do operador, natureza do 

material, altitude do local, condições locais, umidade do solo, e outras” (2000, p.90-91).  

 Como já foi citado anteriormente, os trabalhos de terraplenagem são executados 

por quatro operações básicas, escavação, carga da caçamba, transporte, descarga e 

espalhamento e isso ocorre de uma forma cíclica. Este ciclo se repete constantemente e 

conforme os autores Ricardo e Catalani (2007), definem este ciclo como o conjunto de 

operações de um equipamento ocorrido em um determinado período de tempo. O tempo de 

ciclo é medido a partir do início de uma operação que o equipamento executa até ele retornar 

a posição inicial, e pode ser medida em qualquer fase do ciclo. 

 O ciclo pode ser decomposto numa sequência de movimentos repetidos através 

dos ciclos consecutivos e a esses movimentos ocorrem a aferição dos tempos que podem ser 

medidos em uma grande quantidade de ciclos. Portanto, analisando tal operação, é importante 

saber que é possível aplicar a simplificação dos trabalhos idealizados por Taylor, tentando 

diminuir ou até eliminar o tempo parasita que é o tempo de paradas desnecessárias, já que 

influenciam na produtividade (RICARDO; CATALANI, 2007). 

 Os tempos elementares se mantém constantes em alguns casos e em outros nem 

tanto, por isso são estudados os tempos fixos (tf), quando há uma constância mais bem 

definida, e os tempos variáveis (tv), quando se varia de uma forma significativa, visto que este 

depende diretamente das distâncias percorridas. Os tempos de carga, descarga e manobras 

compõem os tempos fixos, e os tempos de transporte carregado ou vazio são os tempos 

variáveis, visto a dependência da distância (RICARDO; CATALANI, 2007). 

 

3.4.1 Tempos de ciclo mínimo e efetivo 

 

 Visando melhor explicar a produção dos equipamentos é necessário estudar os 

tempos de ciclo que são definidos por Ricardo e Catalani (2007, p. 130): 
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 Tempo de ciclo mínimo é a somatória de todos os tempos elementares, de que 

resulte o menor tempo de ciclo, em que a tarefa pode ser executada. tcmín = ∑τf  + ∑τv. 

Tempo de ciclo efetivo é aquele gasto realmente pelo equipamento para executar o 

ciclo de operação, computados os tempos de parada (tp) que ocorrem 

necessariamente no decurso de muitos ciclos. tcef = ∑τf  + ∑τv + ∑τp ou tcef =  tcmín  + 

∑τp. 

Tempo disponível é o tempo em que temos o equipamento a nossa disposição para 

executar a tarefa no prazo, ou seja, o turno de trabalho diário fixado. É importante 

assinalar que só os tempos de parada que ocorrem durante o turno diário de trabalho 

são considerados no tempo de ciclo efetivo. 

 

3.4.2 Produção de um equipamento 

 

Quanto à definição, concordamos com Ricardo e Catalani (2007, p. 130) que 

afirmam que:  

Produção do equipamento (Q) é o volume escavado, transportado e descarregado na 

unidade de tempo, representado pelo produto do volume solto da caçamba (C), pelo 

número de ciclos (f) efetuados na unidade de tempo (frequência). Q = C.f. 

Mas a frequência, sendo o inverso do período – tempo de ciclo, no caso –, temos:  

f = 
1

tc
 

A produção máxima ou teórica do equipamento seria: Qmáx = Cmáx . 
1

tc mín
 

A produção efetiva seria: Qef = Cmáx 

1

tcef
 

 

3.5 Produtividade no Exército Brasileiro 

 

 Há estudos que comprovam que a produção das Unidades de Engenharia do 

Exército Brasileiro nas obras não ocorre com produtividade máxima, conforme os padrões do 

SICRO, tendo em vista que há particularidades na instituição em relação as empresas 

privadas. Isso fica claro conforme o Artigo 56 do Processo 019.281/2009-8 que consta no site 

do Tribunal de Contas da União, segundo Brasil (2009): 

As equipes de trabalho das Unidades de Engenharia do Exército apresentam 

produtividade menor que as previstas no Sicro e demais referências, em virtude de 

fatores como: alta rotatividade, inexperiência dos militares recém-incorporados e 

estrutura organizacional. A produtividade menor acarreta consumo maior de horas 

trabalhadas para realizar os serviços, e, consequentemente, valores para mão de obra 

e encargos maiores que os considerados nos sistemas de referência (Sicro e 

SINAPI). 

  

De acordo com o Artigo 59 do Processo 019.281/2009-8 apresentado pelo site do 

TCU é exposto uma proposta de produtividade de uma equipe de terraplenagem pelo Sistema 

de Engenharia do Exército Brasileiro, conforme ilustrado na tabela a seguir:  
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Tabela 1 – Produtividade do SEEx 

TIPO SERVIÇO Sicro 2 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 

Escavação, Carga, Transporte (1ª, 2ª e 3ª 

Categoria) 

1,0 0,8 1,0 

Terraplenagem (Regularização, Compactação, etc) 1,0 0,5 0,8 

Fonte: Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=19281&p2=2009&p3=8>. 

Acesso em: 6 jun. 2016.  

 

É de extrema relevância também destacar o Artigo 60 do Processo 019.281/2009-

8, exposto pelo site do TCU, que apresenta outros fatores que reduzem a produtividade do 

Exército, como é apresentado a seguir:  

60. A afirmação de que as equipes de trabalho das Unidades de Engenharia do 

Exército apresentam índices de produtividade diárias inferiores aos alcançados pelos 

empregados das empresas privadas de construção civil é razoável em virtude do 

quadro de organização do pessoal, da rotatividade vivenciada pelo Exército e da 

necessidade de treinamentos físicos a que deve se submeter o corpo militar, o que 

demanda considerável tempo produtivo. Outro fator de redução da produtividade se 

verifica especialmente nas atividades de nível profissional. Para atingir o patamar de 

enquadramento em uma categoria profissional e poder desenvolver uma atividade 

especializada, o trabalhador passa por um longo período de capacitação e 

aperfeiçoamento, o que, nem sempre, ocorre no Exército. (BRASIL, 2009, p.1) 

 

  Diante disso, é oportuno afirmar que há diversos fatores que influenciam na 

produtividade das equipes de terraplenagem das unidades de Engenharia do Exército 

Brasileiro, tendo em vista que os militares são empregados de forma diferenciada em relação 

as empresas privadas. Um fator importante, é a utilização dos equipamentos pelos operadores, 

visto que a experiência e capacitação dos militares nem sempre ocorrem como deveria, já que 

a instituição tem alto grau de rotatividade do pessoal e pouca disponibilidade de cursos que 

capacitem operadores para as diversas máquinas. 

 

3.6 Fatores fundamentais para a produção dos equipamentos 

 

3.6.1 Operação e Manutenção dos Equipamentos 

 

Tendo em vista que a operação e a manutenção dos equipamentos são fatores 

fundamentais para o bom funcionamento das máquinas, faz-se necessário esclarecer tal 

assunto, uma vez que impactam, consideravelmente, no resultado produzido pela equipe de 

terraplenagem. Para iniciar o estudo de manutenção mecânica, que visa diagnosticar e evitar 

as possíveis falhas das máquinas, é importante frisar que, segundo Abram e Rocha (2000), 
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90% das dificuldades em motores diesel podem ser evitadas por inspeções periódicas, 

lubrificação correta e constante e manutenção preventiva eficiente. 

 Todo equipamento vem com um “Manual de Operação” que apresenta a melhor 

forma de emprego recomendada pelo fabricante, mostrando os cuidados e o funcionamento da 

máquina e dos acessórios. Há nesse documento uma tabulação dos limites de resistência 

segundo as capacidades que o caracterizam, mas, quando há um desconhecimento dessas 

informações, possivelmente, o equipamento sofrerá um desgaste prematuro ou até quebra de 

alguma peça (RICARDO; CATALANI, 2007). 

 No que diz respeito à experiência na operação das máquinas, concordamos com 

Ricardo e Catalani quando afirmam que “é necessário submeter o operador a um período de 

treinamento na máquina, a fim de que ele possa operá-la nos níveis de produção previstos 

pelo fabricante, sem que haja, contudo, um desgaste excessivo[...].” (2007, p.311). Portanto, é 

oportuno dizer que a produção do operador está diretamente relacionada a experiência na 

atividade e a capacidade de operar a máquina dentro dos padrões estabelecidos pelos 

fabricantes dos equipamentos. 

 O operador deve ter consciência de que seu contato com o maquinário deve ser da 

melhor forma possível, respeitando as normas de segurança e utilizando corretamente o 

equipamento, haja vista que a sua própria segurança e a produtividade da equipe poderá ser 

prejudicada. Segundo Ricardo e Catalani (2007), o primeiro elemento responsável pela 

manutenção mecânica da máquina é o operador, informando aos responsáveis pela 

manutenção sobre possíveis anomalias que possam surgir no seu, como ruídos, vibrações, 

vazamentos etc. 

 Assim, veremos que “O operador deve se acostumar à rotina de verificar o 

abastecimento da máquina, não só do combustível, mas também o nível dos depósitos 

diversos lubrificantes e do fluido dos sistemas hidráulicos.” (RICARDO; CATALANI, 2007, 

p.312) com o propósito de evitar perda de tempo nas paralizações do equipamento. 

Para confirma a ideia de que “‘A boa manutenção começa com a boa operação da 

máquina’.” (RICARDO; CATALANI, 2007, p.312), Ricardo e Catalani (2007) concluem que 

é oportuno dizer que com medidas simples de rotina, pode-se prevenir de uma série de panes 

com diversas implicações na operação.  

Senço (1980) afirma que o canteiro de serviço é um local onde há instalações 

necessárias para o controle técnico, administrativo e abastecimento de materiais que a obra 

houver necessidade imediata. O local dos trabalhos é muito importante para o andamento das 

obras no que se refere aos assuntos administrativos e deve ter plenas condições de cooperar 
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nas atividades, auxiliando pró-ativamente nas obras do projeto estabelecido. Temos como 

exemplo de um serviço neste local, a manutenção das máquinas que atuam permanentemente 

em manter os equipamentos em condições de emprego. 

É inevitável o desgaste dos equipamentos, porém, mantê-los em plenas condições 

de execução é uma tarefa extremamente necessária para se trabalhar com eficiência. Segundo 

Manual Técnico T 5-505: “Manutenção (Mnt) – É o conjunto de operações destinadas a 

manter o material em condições de utilização. Compreende inspeção, verificação, teste, 

reparação e recuperação” (2000, p 1-11). Assim, notamos que, são uma série de medidas que 

devem ser executadas para que os equipamentos de engenharia fiquem em condições de uso e 

possa possibilitar um resultado produtivo para as equipes que irão empregá-los. 

Diante da importância que a manutenção tem na execução dos serviços de 

terraplenagem, é necessário que se tenha um conhecimento prévio sobre o assunto, já que é 

fundamental evitar contratempos que possam impactar negativamente no andamento das 

obras. Abram e Rocha (2000) afirmam que é indispensável adquirir conhecimentos relativos a 

manutenção, visto que os serviços de terraplenagem dependem fundamentalmente deles.  

Ricardo e Catalani (2007) ressaltam que para empregar uma equipe de 

terraplenagem ocorre altos investimentos em capital, e a necessidade de produzir mais é uma 

tendência das equipes. Para isso, é fundamental aumentar a “vida útil” dos equipamentos, para 

que seus serviços superem os custos da atividade. As falhas mecânicas ocorrem naturalmente 

com a utilização dos equipamentos que envelhecem ao longo do tempo, no entanto, é 

oportuno pensar que é necessário aumentar essa “vida útil” da máquina por meio de uma 

correta manutenção e emprego do equipamento. 

Portanto, a manutenção dos equipamentos é uma atividade administrativa 

essencial para os trabalhos nas obras e pode ser definida como: 

[...] o conjunto de processos utilizados com a finalidade de obter dos equipamentos 

condições de funcionamento que resultam na sua produtividade máxima e, ao 

mesmo tempo, buscar o prolongamento de sua “vida útil”, permitindo a operação 

econômica em maiores prazos. (RICARDO; CATALANI, 2007, p.312). 

 

3.6.2 Manutenção corretiva e manutenção preventiva 

 

Quando atuamos apenas para corrigir as falhas já identificadas, que possam 

prejudicar o funcionamento regular do equipamento, chamamos de manutenção corretiva, 

visto que atua após a detecção do problema com o objetivo de corrigir a pane surgida. Porém, 

há situações em que as máquinas quebram peças nos momentos críticos das obras, quando 

elas se fazem mais necessárias, podendo atrasar o andamento do projeto e prejudicar a 
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produtividade. Um exemplo é a paralização de uma carregadeira que estava operando no 

prosseguimento de todo o ciclo de produção da equipe de terraplenagem, podendo deixar as 

unidades de transporte ociosas por tempos indeterminados. (RICARDO; CATALANI, 2007).  

Em decorrência dessa possibilidade de desfavorecer as obras quanto à 

produtividade e outros fatores, viu-se a necessidade de uma manutenção que poderia evitar e 

prevenir contra a elevada quantidade de falhas das máquinas, surgindo o conceito de 

manutenção preventiva que segundo Manual Técnico T 5-505: “É a verificação sistemática e 

periódica, a correção de falhas antes que ocorram defeitos maiores e a assistência necessária 

para manter o equipamento em boas condições de funcionamento” (2000, p.1-12). 

Ricardo e Catalani (2007) afirmam que há um programa de manutenção 

preventiva muito importante para o controle da manutenção dos equipamentos, porém, há 

dificuldades em determinar os itens críticos que, se forem danificados em serviço, acarretam 

na paralização da máquina. Esse programa é executado por meio de revisões e inspeções 

periódicas, definidas, por exemplo, por horas trabalhadas para os equipamentos de 

terraplenagem. O Manual Técnico T 5-505 (2000) chama este programa de Plano de 

Manutenção Preventiva e padroniza alguns tipos de ações para o melhor controle da 

manutenção do equipamento.  

Aos oficiais responsáveis pela manutenção dos equipamentos de uma OM são 

exigidas algumas atribuições, dentre elas “examinar o plano frequentemente, supervisionar e 

assegurar a execução dos serviços programados.” (BRASIL, 2000, p.1-19).  

Dessa forma, nota-se a importância do oficial cumprir suas atribuições referentes 

à manutenção, a fim de contribuir com o bom andamento da obra e da produtividade de sua 

equipe, uma vez que a manutenção do maquinário dependerá, consideravelmente, do correto 

controle das necessidades de inspeções e revisões periódicas de cada equipamento. 

 

3.6.3 Manutenção preditiva 

 

 De acordo com o Manual Técnico T5-505, a Manutenção Preditiva pode ser 

entendida como “[...] o controle do nível de desgaste dos componentes internos e externos do 

equipamento. Abrange a medição de desgastes, o controle dos corpos suspensos nos fluidos e 

a mistura de fluidos e líquidos indesejáveis[...]” (BRASIL, 2000, p.1-12). Portanto, são ações 

que visam prever uma falha futura por meio de métodos que avaliam e demonstram o nível de 

desgaste do equipamento, o qual foi inspecionado para atuar de imediato antes do problema. 

 Possuímos como exemplo de procedimentos desse novo conceito de manutenção, 
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“a análise periódicas do óleo lubrificante do motor ou de qualquer outro sistema, o emprego 

de ultra-som e do magna-flux para o exame de trincas internas em peças metálicas e, mais 

recentemente, a ressonância magnética.” (RICARDO; CATALANI, 2007, p.315). Dessa 

maneira, nota-se a diversidade de equipamentos que visam verificar a situação em que a 

máquina se encontra, sempre com o objetivo de evitar e as possíveis panes. 

Portanto, fica claro a ideia de que é a manutenção preditiva que visa monitorar a 

situação do equipamento, verificando o nível de desgaste das peças e dos componentes 

sujeitos as panes, com o objetivo de evitar uma falha futura e manter o equipamento em 

plenas condições de uso. 

 

3.6.4 Fator Eficiência 

 

Outro aspecto relevante que deve ser levado com consideração, na produtividade 

da execução dos serviços de terraplenagem, é o fator eficiência que segundo Senço (1980) é 

uma correção do rendimento dos equipamentos, pelo fato de não ser possível trabalhar 60 

minutos efetivamente em uma hora de atividade.  

Para corrigir tal fato, normalmente adota-se 50 minutos de efetivo serviço, em 

uma hora, com a finalidade de aproximar ao máximo da realidade produzida por uma 

máquina. (SENÇO, 1980). Contudo, é evidente que há alguns motivos para essa diminuição 

que não devem ser desprezados, com o objetivo de melhor aproximar o resultado produzido 

de um equipamento à realidade. 

De acordo com Senço, os motivos que reduzem a eficiência das máquinas são as 

“[...] paradas para verificação de alguma possível falha, redução de potência do motor devido 

a desvio de atenção por parte dos operadores, paradas do operador por razões diversas, 

inclusive para o recebimento de ordens, etc.” (1980, p. 11). Dessa forma, fica evidente que os 

operadores participam, consideravelmente, do resultado produtivo da equipe de 

terraplenagem, tendo em vista que a forma e a agilidade com que operam é de extrema 

importância para o andamento das atividades. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Resultados 

 

Na busca por uma resposta ao problema que norteou a pesquisa, chegou-se aos 

resultados que se seguem. 

 

4.1.1 O questionário 

 

Inicialmente, será abordado o questionário aplicado com civis, sargentos, cabos e 

soldados motoristas e operadores dos diversos equipamentos, das equipes de terraplenagem 

do 2º Batalhão Ferroviário, Batalhão Mauá, os quais já obtiveram experiências sobre a 

atividade que desempenham, habilitando-os dessa forma a opinar. De um total de 28 

operadores, o questionário foi aplicado a uma amostra de 12, ou seja, 42,85 % do efetivo de 

operadores. Os objetivos foram levantar conhecimentos e opiniões dos operadores acerca de 

suas opiniões na atividade, tendo em vista suas experiências e habilitações, com relação aos 

fatores prejudiciais ao seu trabalho e de sua equipe. Um modelo do questionário aplicado 

encontra-se no Apêndice A deste trabalho. 

A ordem de apresentação obedece à seguinte sequência: perfil dos operadores de 

máquinas dos itens de 1 a 8; percepção dos militares acerca dos fatores prejudiciais ao seu 

trabalho e de sua equipe. 

Para traçar o perfil dos militares foram utilizadas as seguintes variáveis: faixa 

etária; estado civil; nível de escolaridade; remuneração; tempo de serviço no Exército e na 

atividade de construção em que está destacado pela OM de origem.  

O primeiro resultado encontrado foi que a faixa etária dos operadores está, em sua 

maioria, maior que 35 anos de idade. Isso fica evidente no gráfico abaixo: 

Gráfico 1 – Faixa etária 
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O segundo resultado encontrado pelo questionário foi que o estado civil 

predominante dos operadores é o de casado, conforme o gráfico abaixo: 

Gráfico 2 – Estado Civil 

 

O próximo resultado levantado por meio do questionário, foi com relação ao nível 

de escolaridade dos operadores, que prevaleceu o de Ensino Médio. Isso fica evidente no 

gráfico abaixo: 

Gráfico 3 – Nível de Escolaridade 

 

Com relação ao tempo de serviço com que os operadores estão servindo ao 

Exército Brasileiro, nota-se que a maioria possui mais de 20 anos de serviço. Isso confirma-se 

com o gráfico abaixo: 

Gráfico 4 – Tempo de Serviço 
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No quinto item, foi perguntado se o operador é possuidor de algum curso para 

operar o equipamento em sua responsabilidade e, se positivo, eles poderiam expor qual ou 

quais cursos. Chegou-se aos seguintes resultados: Todos responderam ter feitos algum tipo de 

curso para a operação dos equipamentos. Os mais citados foram: Curso de Operador de 

Máquinas Pesadas, Curso de Motoniveladora, Curso de Caminhões Fora de Estrada, Curso de 

Operador de Carregadeira, Trator de Esteira e Motoscraper na Caterpillar e no 2ºBFv. 

O sexto item procurou verificar o tempo em que os profissionais operam os 

equipamentos. Verificou-se que a maioria dos operadores utilizam as máquinas por mais de 10 

anos, como está apresentado no gráfico abaixo: 

Gráfico 5 – Tempo de operação dos equipamentos 

O sétimo item procurou observar o tempo em que os operadores estão destacados 

pela sua OM de origem. Observou-se que quase a totalidade está destacado por mais de 2 

anos, como está evidente no gráfico a seguir: 

Gráfico 6 – Tempo destacada pela OM de origem 

 

 No oitavo item foi levantado a opção do operador responder se houve ou não 

algum tipo de instrução a respeito do emprego do equipamento sobre sua responsabilidade. 

Foi verificado que todos operadores foram instruídos. 
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 Para verificar a percepção dos operadores, no que diz respeito aos fatores 

prejudiciais no ambiente de trabalho, foram utilizadas dezessete opções, com a finalidade de 

perceber quais as situações são consideradas desfavoráveis no trabalho dos operadores 

atualmente. Os resultados podem ser conferidos no quadro a seguir que apresenta os 

acontecimentos em ordem decrescente de indicações. 

Tabela 2 – Fatores prejudiciais nos trabalhos de Terraplenagem 

FATORES NÚMERO DE RESPOSTAS 

Os equipamentos estão em más condições 8 

A compensação financeira por estar destacado não é 

suficiente 

7 

Não há regularidade de prática de TFM 7 

Normalmente eu trabalho depois do tempo previsto 6 

Há demora na solução de panes dos equipamentos 5 

A atividade com equipamentos de alto risco de acidentes 4 

A carga de trabalho é excessiva 4 

Há  poucos recursos materiais 4 

Realização de atividades que não são da função 3 

Não habilitação para operar equipamentos sob sua 

responsabilidade 

2 

Não há manutenção constante dos equipamentos 2 

O Local de trabalho é desconfortável 2 

Eu não posso expressar meus sentimentos e opiniões 1 

Tenho problemas com o relacionamento entre os militares 

de minha equipe e os superiores 

0 

Os superiores são muito rigorosos 0 

Há uma distribuição errada das tarefas 0 

Não há reconhecimento/recompensa por nosso trabalho 0 
Fonte: O autor. 

 

Em relação aos fatores prejudiciais no trabalho, vimos que o mais citado foi que 

os equipamentos estão em más condições, seguido da insatisfação em relação à remuneração e 

a falta de regularidade da prática de TFM. Isto revelou uma grande tendência em levá-los à 

uma situação desfavorável, que impacta, consequentemente, na execução dos trabalhos. Estes 

fatores aumentam a dificuldade dos operadores trabalharem em condições mais adequadas e 

favoráveis ao melhor emprego possível. 

A tabela 2, que se encontra a seguir, mostra os cinco fatores com maior potencial 

prejudicial no trabalho, na opinião dos soldados. Além de os equipamentos estarem em más 

condições, da questão salarial e prática de TFM, foram enfatizados os seguintes fatores: o 

trabalho do operador, o qual vai além do horário previsto e a demora na solução de panes dos 
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equipamentos. 

 

Tabela 3 – Fatores prejudiciais com maior potencial 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS FATORES NÚMERO DE RESPOSTAS 

Os equipamentos estão em más condições 8 

A compensação financeira por estar destacado não é 

suficiente 

7 

Não há regularidade de prática de TFM 7 

Normalmente eu trabalho depois do tempo previsto 6 

Há demora na solução de panes dos equipamentos 5 
Fonte: O autor. 

 

4.2 Análise dos dados 

 

Diante dos resultados encontrados, podemos fazer algumas inferências. A resposta 

ao problema formulado parece ser que a operação dos equipamentos exercem uma influência 

significativa na produção da equipe, tendo em vista as características necessárias à atividade 

de terraplenagem. No entanto, faz-se necessário demonstrar essa resposta, sem desconsiderar 

o que foi encontrado em contrário. 

Podemos expor a resposta ao problema, por meio dos instrumentos de coleta de 

dados aplicados aos operadores do 2º BFv, comparando esses dados com as bases teóricas 

fornecidas na Revisão da Literatura. 

Pelos dados apresentados, referentes ao perfil dos operadores de equipamentos de 

terraplenagem, podemos afirmar que a maioria dos operadores são casados, possuem idades 

maiores que 35 anos, conseguiram concluir o 2º grau, trabalham no Exército Brasileiro há 

mais de 20 anos,  operam equipamentos há mais de 10 anos, estão destacados pela 

Organização Militar de origem há mais de 2 anos, julgam que os equipamentos estão em más 

condições de uso, não estão satisfeitos com as condições de remuneração e afirmam não terem 

uma regularidade na prática do Treinamento Físico Militar. Com isso, podemos concluir que 

há um elevado grau de experiência dos operadores, porém há fatores que eles consideram 

prejudicar a execução de suas tarefas. 

Segundo as informações coletadas, podemos observar a tabela 2, a qual evidencia 

que 8 operadores, de um total de 12 entrevistados, consideraram que os equipamentos estão 

em más condições. Concluímos, portanto, que, em linhas gerais, há máquinas que tendem a 

prejudicar a produtividade da equipe de terraplenagem, tendo em vista que a parada do 

equipamento para reparos e manutenções atrasam as atividades e reduzem a eficiência nos 
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serviços diários. Verificou-se, também, que essas paradas indevidas contribuem de maneira 

relevante para o aumento do tempo do ciclo de operação que conforme Ricardo e Catalani 

afirmam ”[...] aumentam o período de ciclo reduzindo, em consequência, a produtividade.” 

(2007, p.130).  

Outros fatores que merecem destaque na análise dos dados coletados são em 

relação ao trabalho que, segundo os operadores, ultrapassa o tempo previsto e há uma lentidão 

para as soluções das panes dos equipamentos. Tais fatores são, respectivamente, o quarto e o 

quinto mais importantes que os operadores consideram ser prejudiciais nos trabalhos diários. 

No entanto, é oportuno dizer que eles trabalham além das horas destinadas para o seu 

trabalho, com o objetivo de suprir alguma hora não trabalhada no decorrer do dia, que por 

diversos motivos atrasaram as atividades, como, por exemplo, indicado pelos operadores, as 

paradas dos equipamentos para as lentas soluções de panes, que, conforme Senço (1980), é 

um dos motivos que reduzem a eficiência nos trabalhos. 

Um dos objetivos do questionário foi verificar o conhecimento e a experiência dos 

operadores no Exército e nas obras do batalhão e foi constatado que, conforme os gráficos 4, 

5 e 6 e o resultado do item 5 do questionário, os operadores tem um tempo considerável de 

serviço e um elevado nível de instrução para o emprego das máquinas sobre suas 

responsabilidades.  

Dessa forma, é coerente dizer que o elevado nível de conhecimento e experiência 

dos operadores sobre os equipamentos contribuem para um melhor desempenho e maior 

produtividade na atividade de terraplenagem, pois dessa forma operam as máquinas em sua 

capacidade máxima, tendo em vista o que Ricardo e Catalani ressaltam “é necessário 

submeter o operador a um período de treinamento na máquina, a fim de que ele possa operá-la 

nos níveis de produção previstos pelo fabricante, sem que haja, contudo, um desgaste 

excessivo[...].” (2007, p.311).  

É importante lembrar que os operadores, ao dominarem o conhecimento e terem 

experiências práticas na atividade de construção, certamente, poderão trabalhar de uma forma 

mais eficiente, proporcionando um melhor aproveitamento do tempo nos serviços e 

auxiliando nas ações que previnem as paradas das máquinas. 

Tal resultado alinha-se ao que foi encontrado na pesquisa bibliográfica acerca do 

tema e apresenta uma especificidade do universo militar que deve ser esclarecida. 

Diferentemente da atividade civil, no Exército há uma rotatividade do pessoal nas obras de 
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construção, uma vez que há muitos militares transferidos para outras unidades e outros que 

exercem o serviço temporário, dificultando, assim, a continuidade da capacitação e 

especialização do pessoal na atividade. Ou seja, mesmo com a experiência dos militares na 

execução dos trabalhos, devido as peculiaridades da instituição, a produção máxima dos 

operadores pode ser prejudicada no decorrer das obras. 

Haja vista que o fator mais indicado pelos operadores como prejudicial aos 

trabalhos são as más condições dos equipamentos, ratifica-se, a partir da análise das respostas 

dadas ao questionário e das teorias apresentadas, que as condições dos materiais são 

consideradas muito importantes para o desenvolvimento e emprego da atividade mecanizada, 

considerando-se as características inerentes à terraplenagem, tais como o emprego e a 

manutenção dos materiais que são prejudicadas, consequentemente, com a utilização de 

máquinas obsoletas e em más estados. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo geral deste TCC foi analisar quais os benefícios proporcionados pelo 

correto emprego dos equipamentos de engenharia, nas atividades de terraplenagem dos 

Batalhões de Engenharia de Construção, e como tais benefícios influenciam no 

desenvolvimento e produtividade da equipe. 

Os resultados encontrados foram os seguintes: 

Através da pesquisa bibliográfica e dos instrumentos de coleta de dados, 

verificou-se que há uma grande influência dos operadores na atividade de terraplenagem, uma 

vez que a forma com que é utilizado os equipamentos reflete diretamente na produtividade da 

equipe. Verificou-se que há alguns fatores que influenciam na performance das máquinas, 

como as condições do material, o nível de manutenção e o grau de conhecimento e 

experiência na execução dos trabalhos pelos operadores. 

Além disso, o correto emprego dos equipamentos proporcionam uma diminuição 

na parada das máquinas para reparos e manutenções, contribuindo, dessa forma, para o 

aumento do trabalho efetivo, tendo em vista que a eficiência na atividade de terraplenagem é 

um fator essencial para o prosseguimento do projeto da obra.  

Outro benefício trazido pelo bom uso do maquinário, demonstrado pela pesquisa 

bibliográfica, foi o aumento na produtividade da equipe de terraplenagem, haja vista que o 

tempo dos ciclos das operações de terraplenagem diminuem e propiciam um melhor 

aproveitamento do tempo disponível para os serviços. Ou melhor, a produção da equipe 

aumenta em um determinado lapso de tempo, refletindo, positivamente, no desenvolvimento 

do projeto das obras dos Batalhões de Engenharia de Construção. 

Além dos benefícios, há fatos que devem ser destacados. Como visto 

anteriormente, na terraplenagem há uma grande quantidade de serviços que devem ser 

executados conforme as particularidades de cada trabalho, tendo em vista que há uma 

diversidade de máquinas pesadas. Portanto, os operadores devem dominar o conhecimento e a 

técnica do equipamento sob sua responsabilidade, já que a melhor maneira de manter o 

equipamento em boa condição de uso é operá-lo corretamente.  

As obras realizadas pelos militares diferem das outras feitas por empresas 

privadas, por conta das particularidades da instituição. Uma dessas peculiaridades é a 

rotatividade do pessoal nas OM, haja vista que dificulta a contínua capacitação e 

especialização dos efetivos empregados nas atividades. Esse é outro motivo que afeta a 
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produtividade das obras conduzidas pelos militares e deve ser solucionado com o objetivo de 

melhor empregar os Batalhões de Engenharia de Construção nas obras. 

Diante destes resultados, podemos afirmar que a hipótese da pesquisa foi 

corroborada, no fato de que há operadores instruídos e experientes na atividade de 

terraplenagem. O importante a se ressaltar, é que a operação dos equipamentos por esses 

militares influenciam na produtividade da equipe de terraplenagem e auxiliam para um bom 

desempenho da mesma, entretanto, os problemas mais frequentes indicados pelos operadores 

foram as más condições dos materiais e a demora para a solução de panes das máquinas, que 

deveriam ser evitadas com ações preventivas de manutenção.  

Como proposta para minimizar os problemas levantados, levando em 

consideração a continuidade da capacitação e especialização do pessoal, propomos que o 

Exército priorize o investimento em algumas atividades essenciais para a utilização dos 

equipamentos, tendo em vista que ainda há uma preocupação com as condições das máquinas, 

com a agilidade nas soluções de panes dos equipamentos e, sobretudo, com a manutenção nos 

destacamentos. Portanto, é importante que o Exército se preocupe com a melhoria de seus 

materiais e, quando for necessário, realize as trocas das máquinas obsoletas para o uso, uma 

vez que a produtividade da equipe de terraplenagem, foco do trabalho, será prejudicada 

conforme o rendimento do maquinário na execução das tarefas. 

A manutenção é um fator essencial para manter o maquinário em plenas condições 

de execução e, por isso, deve ser levado em consideração para possíveis melhorias nesse tipo 

de atividade. Propomos que o Exército continue se preocupando com a execução desses 

serviços administrativos, uma vez que o investimento nesse tipo de atividade tem um valor de 

capital elevado. Entretanto, o oficial comandante da equipe de terraplenagem, deve se 

informar mais sobre o assunto na esfera civil e militar, tendo em vista o pouco contato que 

tem na área de construção na formação da AMAN. Dessa forma, o oficial irá desempenhar 

melhor a função, coordenando e fiscalizando as atividades de operação e manutenção dos 

equipamentos, contribuindo, consequentemente, para a maior produtividade de sua equipe. 

Ao confrontar a teoria que sustentou a pesquisa com os resultados obtidos, 

podemos verificar uma tendência ao alinhamento, visto que muitos dos aspectos descritos 

pelos autores que fundamentaram a pesquisa bibliográfica foram ratificados pelas respostas 

dos questionários. 

Pode-se concluir, então, que a utilização dos equipamentos de terraplenagem pelos 

operadores influenciam, consideravelmente, na produtividade da equipe, haja vista que a 

execução dos serviços são quase que na totalidade mecanizado. Além disso, o nível de 
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experiência e conhecimento prático dos operadores proporcionam um melhor emprego do 

equipamento, produzindo mais em um menor lapso de tempo. Entretanto, é importante 

também que o oficial encarregado da função de comandante da equipe de terraplenagem saiba 

das peculiaridades desse tipo de atividade, uma vez que é necessário ter o conhecimento das 

ações indispensáveis para manter os equipamentos em plenas condições de uso. 

Contudo, é possível perceber a importância que tal assunto possui para as ciências 

militares, devido ao fato de sua correlação com as missões dos Batalhões de Engenharia de 

Construção e da relevância que o mesmo precisa ter na formação do futuro oficial, 

comandante de equipes de terraplenagem, nas diversas OM de todo o Brasil. 
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APÊNDICE A – Questionário para operadores do 2º BFv 

 

Este questionário realizado com civis, sargentos, cabos e soldados motoristas e 

operadores dos diversos equipamentos das equipes de terraplenagem do 2º Batalhão 

Ferroviário, Batalhão Mauá, destacado nas diversas obras do batalhão, tem por finalidade 

auxiliar na pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Cad José João de 

CAMARGO Neto, referente a formação na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). 

 

1. Qual sua Idade? 

( ) 18 a 25 anos 

( ) 26 a 35 anos 

( ) Maior que 35 anos 

 

2. Estado Civil 

( ) Solteiro 

( ) Casado 

( ) Viúvo 

( ) Separado 

 

3. Qual a sua escolaridade? 

( ) Ensino Fundamental 

( ) Ensino Médio 

( ) Ensino Superior 

 

4. Tempo de Serviço 

( ) Entre 0 e 1 ano  

( ) Entre 1 e 3 anos 

( ) Entre 3 e 7 anos 

( ) Entre 7 e 20 anos 

( ) Mais que 20 anos 

 

5. O senhor é possuidor de algum curso para operar este tipo de equipamento? 

( ) Sim 

( ) Não 
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Qual(is):____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

6. Há quanto tempo o senhor opera este tipo de equipamento? 

( ) até 3 meses 

( ) Entre 3 meses a 1 ano 

( ) Entre 1 e 5 anos  

( ) Entre 5 e 10 anos 

( ) Mais que 10 anos 

 

7. Há quanto tempo está destacado pela sua OM? 

( ) até 1 ano 

( ) Entre 1 e 2 anos 

( ) Mais que 2 anos 

 

8. Houve algum tipo de instrução a respeito do emprego de seu equipamento? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

 

Marque um “X” nas situações que o senhor acredita que sejam fatores prejudiciais ao seu 

trabalho e de sua equipe, levando em consideração os equipamentos empregados 

atualmente: 

   

1. (  ) A carga de trabalho é excessiva  

2. (  ) A atividade com equipamentos de alto risco de acidentes  

3. (  ) Realização de atividades que não são da função  

4. (  ) Não habilitação para operar equipamentos sob sua responsabilidade  

5. (  ) A compensação financeira por estar destacado não é suficiente  

6. (  ) Tenho problemas com o relacionamento entre os militares de minha equipe e os 

superiores 
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7. (  ) Os superiores são muito rigorosos 

8. (  ) Eu não posso expressar meus sentimentos e opiniões  

9. (  ) Há  poucos recursos materiais  

10. (  ) Normalmente eu trabalho depois do tempo previsto  

11. (  ) Os equipamentos estão em más condições  

12. (  ) Não há manutenção constante dos equipamentos  

13. (  ) Há demora na solução de panes dos equipamentos  

14. (  ) O Local de trabalho é desconfortável  

15. (  ) Há uma distribuição errada das tarefas 

16. (  ) Não há regularidade de prática de TFM  

17. (  ) Não há reconhecimento/recompensa por nosso trabalho
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