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 RESUMO 
 
 
 
 
 
 
O presente trabalho consiste em uma abordagem sobre o novo conceito referente à 
Companhia de Engenharia de Equipamentos como subunidade especializada, a qual 
poderá ser ativada na sua composição completa ou de forma modular. O elemento 
responsável pela ativação dessa Cia E Eqp será o Grupamento de Engenharia. A 
subunidade especializada em questão terá a missão de aumentar o apoio de Engenharia 
nas operações de guerra e não-guerra em relação ao emprego de equipamentos de 
engenharia e à manutenção desse material em campanha. Como base para a realização 
da pesquisa científica que ampara este trabalho, foram utilizadas literaturas civis de 
autores consagrados na área de manutenção e operação de equipamentos móveis, 
como Norwil Veloso e Paccola. Já no universo da literatura militar, foram utilizados 
manuais da arma de Engenharia do Exército Brasileiro, manuais técnicos relacionados 
com manutenção de equipamentos e viaturas e artigos científicos que tratavam sobre a 
Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção. A estrutura organizacional 
da Cia E Eqp como subunidade especializada foi idealizada com base na estrutura de 
uma Cia E Eqp Mnt orgânica do Batalhão de Engenharia de Construção, pois a sua 
missão e forma de emprego possuem vários aspectos semelhantes à subunidade 
supracitada. Visando alcançar uma solução prática e realista para a proposta de 
organograma, também foram realizadas pesquisas em formato de questionário, 
destinados à militares especialistas em equipamentos de engenharia e à militares que 
trabalham ou que já trabalharam na área de equipamentos de engenharia e 
manutenção. Assim sendo, espera-se a produção de uma solução prática condizente 
com a realidade atual das organizações militares de engenharia.  

 
 

Palavras chaves: Companhia de Engenharia de Equipamentos, estrutura organizacional, 
manutenção e operação de equipamentos móveis, solução prática. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 

The present work consists of an approach to the new concept regarding the Equipment 
Engineering Company as a specialized sub-unit, which can be activated in its complete 
composition or in a modular way. The element responsible for activating this Cia E Eqp 
would be the Engineering Group. The specialized subunit in question will have the 
mission of increasing Engineering support in war and non-war operations in relation to 
the use of engineering equipment and the maintenance of this material in the field. As a 
basis for carrying out the scientific research that supports this work, civil literature from 
renowned authors in the area of maintenance and operation of mobile equipment, such 
as Norwil Veloso and Paccola, were used. In the universe of military literature, manuals 
for the Brazilian Army's Engineering weapon, technical manuals related to maintenance 
of equipment and vehicles, and scientific articles dealing with the Company of Equipment 
and Maintenance Engineering were used. The organizational structure of Cia E Eqp as a 
specialized sub-unit was designed based on the structure of an organic Cia E Eqp Mnt of 
the Construction Engineering Battalion, as its mission and form of employment have 
several aspects in common with the aforementioned sub-unit. Aiming to reach a practical 
and realistic solution for the organizational chart proposal, surveys were also carried out 
in a questionnaire format, aimed at military specialists in engineering equipment and 
military personnel who work or have already worked in the area of engineering 
equipment and maintenance. Therefore, it is expected the production of a practical 
solution consistent with the current reality of military engineering organizations. 
 

Key words: Equipment Engineering Company, organizational structure, maintenance and 
operation of mobile equipment, practical solution. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
A atividade fim de uma subunidade especializada em equipamentos de 

engenharia está no correto emprego e na adequada manutenção do seu material. Por 

isso a história das máquinas e equipamentos de engenharia refletem diretamente na 

realidade da SU especializada em questão.  

Na perspectiva histórica de evolução das máquinas de construção, o período 

atual é de expressivo aperfeiçoamento dos equipamentos existentes e da exacerbação 

da eficiência dos produtos, descreveu o engenheiro Norwil Veloso, consultor da 

Sobratema e autor do livro Gerenciamento e Manutenção de Equipamentos Móveis, em 

palestra da Arena de Conteúdo da M&T Expo.  

Segundo Norwil Veloso, a invenção da polia (600 a.C.) pelos gregos marca o 

primeiro registro histórico das máquinas de construção. A partir daí, surgiram os três 

pilares de evolução dos equipamentos: a invenção do pneu (1890), da hidráulica de 

baixa pressão em motores (1920) e de motores a diesel (1930). 

Grande parte do desenvolvimento de máquinas para a construção, sobretudo 
guindastes e escavadeiras, deveu-se à intensificação da atividade portuária a 
partir da Revolução Industrial. A obra do Porto de Manchester, em 1875, foi a 
primeira na história a se valer da mecanização em larga escala. O último impulso 
em termos de novos maquinários, comentou, data dos anos 1950, década que 
considera a de maior avanço tecnológico do setor. São dessa fase as primeiras 
escavadeiras hidráulicas e a maior evolução dos scrapers, equipamentos que 
depois foram substituídos pelo sistema escavadeira hidráulica e caminhão, 
considerado mais versátil e produtivo (VELOSO, palestra da Arena de Conteúdo 
da M&T Expo) 

 

Essa constante evolução da tecnologia embarcada nos equipamentos de 

engenharia demandam uma mão-de-obra cada vez mais capacitada e atualizada, uma 

vez que a incessante busca pela produtividade, tanto no meio civil, quanto no meio 

militar, exige uma operação eficiente e isenta de falhas. 

Tendo em vista a grande renovação da frota ocorrida nas últimas décadas, 
conforme apresentado abaixo na distribuição da frota do Sistema de Obras de 
Cooperação por ano, fica claro que a manutenção do acervo existente deve 
acompanhar em quantidade e qualidade essa evolução, mantendo a 
disponibilidade sempre alicerçada na confiabilidade dos ativos. Entretanto, essa 
confiabilidade somente se concretizará se houver investimento compatível na 
capacitação do pessoal envolvido na operação e manutenção, na aquisição de 
ferramental e equipamentos de apoio, na modernização das instações de 
manutenção e na aquisição de peças e componentes que, em conjunto, 
permitam manter as capacidades originais dos conjuntos e postergar sua vida 
útil. (Diretriz de Gestão da Frota da Diretoria de Obras de Cooperação, 2020, 
pág 23) 

Tal contexto gera a reflexão sobre o desafio da capacitação do pessoal 

empregado na Cia E Eqp, que trabalharão diretamente com a operação e com a 

manutenção dos equipamentos de engenharia. 

O fator humano é muito importante para o sucesso dos serviços a serem 
realizados na manutenção. O pessoal empregado nesta tarefa deve ser 
qualificado e estar comprometido com a missão, o que se refletirá de imediato 
nos indicadores de gestão e no aumento da produtividade. A capacitação do 
pessoal envolvido na manutenção e operação dos equipamentos e viaturas é 
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também fator fundamental na prevenção de acidentes, com danos materiais e 
principalmente com perdas de vidas humanas. Desse modo, mecânicos e 
operadores devem ser anualmente qualificados e especializados. Caso a OM 
não possua operadores capacitados e em quantidades suficientes, deverá 
buscar aumentar esses efetivos, qualificando e especializando seus quadros 
continuamente ao longo do ano, com estágios na própria OM, em 
estabelecimentos civis ou em parcerias com a rede de assistência técnica de 
cada marca de sua frota. Certificações e diplomas concedidos por institutos de 
qualidade e outras entidades de capacitação conferem credibilidade e excelência 
aos serviços prestados. A polivalência na operação deve ser valorizada apenas 
para os operadores que se mostram zelosos e comprometidos com a 
manutenção de 1º escalão, mesmo dos equipamentos mais simples que já 
operam, como rolos e tratores agrícolas. O aprendizado e a transição dos 
operadores e motoristas de um Eqp/Vtr de operação simples para outro mais 
complexo deve se dar de forma progressiva e segura, de modo que somente os 
que revelarem aptidão, tanto no aspecto de destreza na operação, como de 
responsabilidade de manutenção dos ativos, devem ser aproveitados. Por fim, 
lembramos que a contratação de mecânicos competentes e com boa experiência 
pode garantir a excelência dos serviços prestados, assim a mão de obra 
temporária (MOT), o Prestador Civil de Tarefa por Tempo Determinado (PCTD) e 
o Cabo CET, constituem uma força de trabalho essencial para complementar a 
insuficiência de pessoal militar especializado na área de manutenção. A 
qualificação de profissionais aumenta o compromentimento, eleva o nível de 
motivação, melhora a performance e diminui a rotatividade de pessoal (Diretriz 
de Gestão da Frota da Diretoria de Obras de Cooperação, 2020, pág 36) 

 

Diante do contexto apresentado, passados quase 50 (cinquenta) anos após a 

edição do Manual de Campanha C 5-162: O Grupamento e o Batalhão de Engenharia de 

Construção. 1. ed. Brasília, DF, 1973, fatores como: o avanço da tecnologia aplicada nas 

viaturas e equipamentos móveis, a crescente demanda de profissionais capacitados na 

área de manutenção e o aumento quantitativo de uma frota diversificada nos Batalhões 

de Engenharia de Construção clamam por uma estrutura organizacional equilibrada e 

flexível da Cia E Eqp, capaz de se adaptar à dinâmica de transformações sofridas pelo 

setor de equipamentos de engenharia. 

O cenário de mudanças no contexto das Organizações Militares da Arma de 

Engenharia, causado pelo avanço da tecnologia é relatado em uma publicação do 

Departamento de Engenharia e Construção: 

 

O livro “A Engenharia do Exército na Construção do Desenvolvimento Nacional”, 
editado pelo DEC, tem a iniciativa, o projeto e a coordenação da DOC e traz em 
seu bojo o inedistismo de resgatar uma dívida com aqueles que fizeram a 
engenharia do passado e nos entregaram a engenharia de hoje. Uma 
Engenharia mais moderna, com maior flexibilização, dotada de máquinas e 
equipamentos modernos e com tecnologia extremamente avançada, mas que 
mantém alicerçados os mesmos valores e princípios cultuados pelos 
engenheiros do passado (FIGUEIREDO, W. M et al. A Engenharia do Exército 
na Construção do Desenvolvimento Nacional. 1. ed. Brasília: Departamento 
de Engenharia e Construção, 2014. 40 p.) 

 

Portanto, a estrutura organizacional ideal da Cia E Eqp se apresenta com a 

demanda de expor, com maior riqueza de detalhes, aquilo que seria a configuração ideal 

para suprir de forma completa e versátil as necessidades decorrentes do emprego de 

Eqp Eng no apoio à mobilidade, contramobilidade, proteção e Ap Ge nas operações. 
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 Já em relação à manutenção dos ativos da Cia E Eqp, em se tratando de 

material, existe  o grande desafio de cumprir o objetivo principal da  manutenção de 

equipamentos e viaturas: “obter o máximo de disponibilidade e de confiabilidade do 

Material de Emprego Militar (MEM), no menor prazo possível e com o melhor custo” 

(BRASIL. Exército. EB60-ME-22.401: Manual de Ensino Gerenciamento da 

Manutenção. 1 ed. Brasília, DF, 2017). 

A nomeclatura “Companhia de Engenharia de Equipamentos” (Cia E Eqp) pode 

ser encontrada no Manual EB70-MC-10.245 A Engenharia de Corpo de Exército e de 

Divisão de Exército, dentro do organograma do Batalhão de Engenharia de Construção 

(BEC), o qual possui uma subunidade (SU) denominada Companhia de Engenharia de 

Equipamentos e Manutenção (Cia E Eqp Mnt):  

“Os Batalhões de Engenharia de Construção são compostos por uma 

Companhia de Comando e Apoio, uma Companhia de Engenharia de 

Equipamentos e Manutenção e três Companhias de Engenharia de Construção 

como elementos operativos.” (Brasil, 2020, p.2-4) 

 
Figura 1 - Organograma do Batalhão de Engenharia de Construção 
Fonte: BRASIL, 2020. p. 2-5 

 

Entretanto, o objeto do trabalho em questão refere-se a Cia E Eqp, uma SU 

especializada que será ativada de acordo com a necessidade da manobra e dos 

trabalhos específicos. Esse tipo de Companhia Especializada pode ser empregada de 

maneira descentralizada e suas frações podem trabalhar em qualquer forma de apoio ou 

situação de comando dos meios especializados que forem adjudicados. Caberá ao Gpt 

E definir o emprego, a forma de apoio ou situação de comando dos meios 

especializados que forem adjudicados, conforme o Manual EB70-MC-10.245. 

O objetivo deste trabalho consiste em propor a estrutura organizacional da Cia E 

Eqp como subunidade especializada. 

A elaboração deste trabalho é motivada pela necessidade da criação da doutrina 

referente às SU especializadas de Engenharia, uma vez que o Manual EB70-MC-10.245 
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somente cita a existência dessas SU, sem entrar em detalhes sobre a doutrina 

específica das mesmas. 

No manual revogado C 5-162 O Grupamento e o Batalhão de Engenharia de 

Construção, encontra-se o embrião do conceito sobre a Cia E Eqp, uma vez que 

menciona a então “Companhia de Equipamento de Engenharia”, SU que integrava o 

Batalhão de Engenharia de Construção. 

O manual C 5-162 aborda de maneira superficial sobre a organização da Cia Eqp, 

dividindo-a em três elementos: a Seção de Comando, o Pelotão de Equipamento de 

Engenharia e o Pelotão de Manutenção, conforme segue na figura 1: 

 
Figura 2 - Organograma da Cia E Eqp 
Fonte: BRASIL, 1973. p. 4-12 

 

O formato de organização em questão não atende completamente as 

necessidades atuais de uma Cia E Eqp orgânica do Gpt E, por causa da falta de 

detalhamento da estrutura organizacional. 

Além disso, o Manual C 5-162 também é carente de informação quanto à missão e 

às possibilidades de cada fração da subunidade mencionada, citando o tema somente 

de forma genérica.    

 “Prover a manutenção orgânica e reparações gerais para o equipamento do 

batalhão” (BRASIL, 1973, p. 4-12) seria o entendimento do manual quanto à 

possibilidade da SU em relação à manutenção. 

Qual seria o modelo ideal de estrutura organizacional para a Cia E Eqp cumprir a 

sua missão de forma eficiente e eficaz? Qual a relação do emprego dessa SU com a 

função logística manutenção? Tais questionamentos geram a problemática deste 

trabalho, uma vez que não existe doutrina registrada no âmbito Exército Brasileiro que 

discorra sobre o assunto.  

1.1 PROBLEMA  
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A criação de Companhias Especializadas e Módulos Especializados é o conceito 

trazido pelo Manual EB70-MC-10.245 A Engenharia de Corpo de Exército e de Divisão 

de Exército, que visa atender a grande e diversificada demanda de trabalhos e de meios 

de Engenharia requeridos durante operações de guerra e não-guerra. 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema  

 

É nesse contexto que está inserida a Cia E Eqp, como SU especializada orgânica 

do Gpt E, a qual possui características peculiares que podem aumentar o poder de 

combate dos elementos empregados em 1º escalão durante uma operação. 

Em sua concepção rudimentar, extraída do manual revogado C 5-162 O 

Grupamento e o Batalhão de Engenharia de Construção, essa SU possui meios capazes 

de suprir a execução de diversos trabalhos de engenharia, graças a sua variada frota de 

equipamentos de engenharia (material classe VI).  

Aliada à capacidade de meios para execução de trabalhos de engenharia, outra 

característica peculiar à Cia E Eqp é a sua capacidade de manutenção de material Cl VI, 

pois possui pessoal qualificado e especializado para atender demandas de manutenção 

de 1º e 2º escalão. 

 Tais características supracitadas baseiam-se na atual Cia E Eqp Mnt orgânica do 

Batalhão de Engenharia de Construção, orgânico do Gpt E, a qual também ainda não 

possui doutrina formada sobre sua missão e organização. Portanto, entende-se que a 

SU especializada (Cia E Eqp) terá por base os rudimentos da então Cia Eqp E prevista 

no manual C 5-162, aliados à concepção de uma Cia E Eqp Mnt orgânica de um BEC, 

uma vez que o cerne da sua missão consistirá em fornecer meios (material Classe VI) 

para execução de trabalhos de engenharia e prover a manutenção deste material. 

 

1.1.2 Formulação do Problema  

 

Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Qual é o 

modelo ideal de estrutura organizacional para a SU especializada orgânica do Gpt E 

denominada Cia E Eqp cumprir a sua missão de forma eficiente e eficaz? Qual a relação 

do emprego dessa SU especializada com a função logística manutenção?  

Para alcançar a resposta para os questionamentos supracitados, será necessária 

uma análise das estruturas semelhantes à SU especializada em questão que já existem 

e que seguem um padrão mínimo de organização e emprego. Tais estruturas são as Cia 

E Eqp Mnt orgânicas do BEC, as quais servirão de base para o desenvolvimento do 

conceito esperado a respeito da Cia E Eqp como SU especializada do Gpt E. 
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Assim sendo, a experiência de militares que já trabalharam em Cia E Eqp Mnt, 

somada à doutrina militar e à literatura civil relacionadas com o tema Operação e 

Manutenção de Equipamentos Móveis constituirão o arcabouço teórico deste trabalho. 

A criação do conceito de uma estrutura organizacional para esta SU especializada 

em equipamentos de engenharia e manutenção está diretamente ligada à grande 

demanda de trabalhos de engenharia nas operações. Tais trabalhos exigem uma 

quantidade considerável de diversos equipamentos de engenharia, os quais carregam 

consigo a demanda de disponibilidade de operadores qualificados, bem como um plano 

de manutenção a ser cumprido, pois esses fatores serão condições determinantes para 

o cumprimento das missões envolvendo equipamentos de engenharia. 

Dessa forma, a questão da capacitação de operadores/mecânicos, bem como a 

gestão da manutenção dos equipamentos será estudada neste trabalho, a fim de buscar 

soluções práticas para que esses fatores relevantes sejam valorizados e priorizados no 

funcionamento da Cia E Eqp como SU especializada. 

Para embasar esse estudo, bem como solucionar os gargalos presentes nas 

Companhias de Engenharia de Equipamentos e Manutenção e nos Pelotões de 

Manutenção, serão enviados questionários que tratem sobre o assunto destinado à 

militares que possuem experiência na área de equipamentos e manutenção. 
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1.2  OBJETIVOS 
 

A fim de solucionar os problemas supracitados, os objetivos geral e específicos 

foram definidos e serão expostos a seguir. 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

        

Propor a estrutura organizacional ideal da Cia E Eqp como SU especializada do 

Gpt E, que melhor se adeque à realidade prática das OM de Engenharia. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

        

       Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do objetivo 

deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) Apresentar uma proposta de estrutura organizacional para a Cia E Eqp;  

b) Analisar a estrutura organizacional da Cia E Eqp Mnt orgânica do BEC a fim de 

extrair conhecimentos relevantes para a SU especializada em estudo; e 

c) Identificar a função logística manutenção no emprego da Cia E Eqp (se for o 

caso). 

 

1.3 Questões de Estudo  

 

a) Qual seria a estrutura organizacional ideal da Cia E Eqp como SU especializada 

orgânica do Gpt E? 

b) Qual a relação do emprego dessa SU especializada com a função logística 

manutenção? 

  

1.4 METODOLOGIA 

 
A seguir serão expostas as ferramentas necessárias para que seja alcançada uma 

solução do problema deste estudo. A seção está dividida em: Objeto Formal de Estudo, 

Amostra e Delineamento de Pesquisa. Após isso, serão abordados os procedimentos 

para revisão da literatura, procedimentos metodológicos, instrumentos e análise de 

dados. 
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1.4.1 Objeto formal de estudo  

 

O objeto de estudo do presente trabalho será a Companhia de Engenharia de 

Equipamentos, subunidade especializada orgânica do Grupamento de Engenharia, a 

qual poderá ser será ativada de acordo com a necessidade da manobra e dos trabalhos 

específicos, cabendo ao Gpt E definir o seu emprego, a sua forma de apoio ou situação 

de comando. As variáveis independentes, por sua vez, serão as experiências e as 

opiniões colhidas pelo questionário a ser desenvolvido. 

 

1.4.2 Amostra  

 

Com o intuito de obter informações que sejam subsídio para a solução do problema 

levantado neste trabalho, algumas Unidades e Subunidades de Engenharia serão 

analisadas, particularmente aquelas envolvidas diretamente com Equipamentos de 

Engenharia e Manutenção. 

Um questionário contendo perguntas objetivas e esclarecedoras a respeito da 

estrutura organizacional ideal da Cia E Eqp como SU especializada do Gpt E será 

enviado para algumas U e SU de Engenharia, de modo que existam pelo menos uma 

U/SU representante de cada Comando Militar de Área. 

Além disso, algumas Cia E Eqp Mnt orgânicas de Batalhões de Engenharia de 

Construção serão analisadas, a fim de subsidiar uma proposta de estrutura 

organizacional que melhor atenda as demandas do Gpt E em operações de não guerra, 

como é o caso dos Batalhões de Engenharia de Construção, os quais estão envolvidos 

em operações de construção, cooperando para o desenvolvimento nacional em tempo 

de paz e para o adestramento do pessoal. 

 As Companhias de Engenharia de Equipamentos e Manutenção que serão 

analisadas são orgânicas das seguintes Organizações Militares: 1º Batalhão de 

Engenharia de Construção, 2º Batalhão de Engenharia de Construção, 3º Batalhão de 

Engenharia de Construção, 4º Batalhão de Engenharia de Construção, 5º Batalhão de 

Engenharia de Construção, 6º Batalhão de Engenharia de Construção, 7º Batalhão de 

Engenharia de Construção, 8º Batalhão de Engenharia de Construção, 9º Batalhão de 

Engenharia de Construção, 1º Batalhão Ferroviário e 2º Batalhão Ferroviário. 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa  

 

Esta será uma pesquisa qualitativa quanto à forma de abordagem do problema, 
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uma vez que cada opinião colhida e cada SU estudada fornecerá uma solução parcial do 

problema.  

O método utilizado será o indutivo, pois os dados obtidos durante a pesquisa 

científica constituirão o fundamento para a conclusão. 

 
1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura  

 
Além do Manual C 5-162 O Grupamento e o Batalhão de Engenharia de 

Construção, outros manuais que tratam sobre equipamentos de engenharia e sua 

manutenção norteiam a presente pesquisa, quais sejam: Manual Técnico T 5-505 

Manutenção do Material de Engenharia (2ª Edição), Manual de Ensino EB60-ME-22.401 

Gerenciamento da Manutenção, Normas Administrativas Relativas à Manutenção 

(NARMNT), Manual de Campanha Grupamento Logístico 1ª edição EB70-MC-10.357 e 

Diretriz 002 de Gestão de Frota da Diretoria de Obras de Cooperação Edição 2020.   

Além destas publicações institucionais, outras publicações como livros de autores 

renomados na área de manutenção de equipamentos móveis e Artigos Científicos 

servirão de base para este trabalho, tais como: Gerenciamento e Manutenção de 

Equipamentos Móveis e Manutenção e Operação de Equipamentos Móveis, dos autores 

Norwil Veloso e José Eduardo Paccola, respectivamente; e Companhia de Engenharia 

de Equipamento e Manutenção: A estrutura ideal de uma CEEM diante das novas 

necessidades da Força Terrestre, coautoria do 1º Ten Ferraz, 1º Ten Pimenta e 1º Ten 

Darlan, alunos do Curso de Equipamentos de Engenharia 2017. 

 
1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 
A pesquisa buscará identificar através dos questionários enviados às OM citadas e 

através dos dados obtidos de trabalhos e artigos científicos produzidos anteriormente, 

qual seria o organograma ideal da Companhia de Engenharia de Equipamentos como 

SU especializada orgânica do Gpt E.  

O questionário mencionado será direcionado para os Comandantes de SU e 

Frações cujo emprego esteja relacionado diretamente com Equipamentos de Engenharia 

e a sua Manutenção. Nele serão apresentadas algumas propostas de estrutura 

organizacional da Cia E Eqp para que seja escolhida a estrutura julgada ideal, bem 

como será dada a oportunidade de apresentação de outras propostas de organogramas 

por parte do público alvo do questionário. 

 

1.4.6 Instrumentos  
 

Para este trabalho, serão usados documentos e questionários que já foram 

mencionados anteriormente. 
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Uma vez estudadas e identificadas as estruturas das Cia E Eqp Mnt orgânicas do 

BEC, analisar-se-á cada organograma, buscando reconhecer as semelhanças e as 

diferenças entre as constituições, especialmente no sentido de estabelecer àquelas que 

possam ser apontadas como “melhores práticas” a fim de subsidiar a determinação do 

organograma mais adequado às demandas da Cia E Eqp como SU especializada 

orgânica do Gpt E. 

 

1.4.7 Análise dos Dados  

Através da revisão da literatura buscar-se-á o entendimento do organograma ideal  

da Companhia de Engenharia de Equipamentos como subunidade especializada 

orgânica do Gpt E, bem como se identificará o que há de mais atual em doutrina de 

manutenção de equipamentos móveis, seja no meio militar ou no meio civil. 

O questionário utlilizado fornecerá dados referentes às experiências dos militares 

que já trabalharam nessas SU a fim de identificar semelhanças e elaborar a sugestão 

mais pertinente de uma organograma ideal que atenda às necessidades da Cia E Eqp 

como SU especializada orgânica do Gpt E.  

 
 
1.5 JUSTIFICATIVA  

 

O propósito deste trabalho é propor uma estrutura organizacional da Cia E Eqp 

como SU especializada orgânica do Gpt E, capaz de atender as necessidades das OM 

de Engenharia em relação ao reforço com equipamentos de engenharia, bem como à 

manutenção e à operação desses ativos, objetivando a padronização de uma estrutura 

setorizada e eficiente. 

Espera-se obter esse resultado através da análise de experiências adquiridas por 

militares que trabalharam em SU e frações envolvidas com equipamentos de engenharia 

e sua manutenção, bem como através do estudo das atuais Cia E Eqp Mnt orgânicas 

dos BEC em funcionamento no Exército Brasileiro, no tocante ao organograma prático, 

identificando os maiores gargalos que poderiam ser resolvidos ou mitigados através da 

reformulação de sua organização.  

Outrossim, através da revisão da literatura, deseja-se reunir conhecimentos e 

aprendizados a respeito do assunto, possibilitando um embasamento sólido para 

geração dos resultados deste trabalho. 

Dessa forma, este estudo se justifica pela importância da definição de uma 

estrutura organizacional compatível com a missão da Cia E Eqp como SU especializada 

orgânica do Gpt E, pois através de um organograma bem distribuído, será possível 

estabelecer as condições adequadas para o emprego das frações da Cia E Eqp como 

elemento operativo do Gpt E, capaz de aumentar o apoio à Mobilidade, 
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Contramobilidade, Proteção e Apoio Geral de Engenharia nas operações de guerra e 

não guerra.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Revisão da Literatura  

Sabe-se da existência de manuais, cartilhas e cadernos de instrução que 

mencionam a atividade de operação e manutenção de viaturas e equipamentos, porém 

quando o assunto é Cia E Eqp Mnt orgânica do BEC, elemento que servirá de base para 

a estruturação de um organograma para a Cia E Eqp como SU especializada do Gpt E, 

existe a carência de literatura que regule o seu funcionamento e a sua organização, com 

a devida riqueza de detalhes que o tema merece. 

Assim sendo, serão analisados algumas literaturas civis e militares com o intuito de 

substancializar a estrutura organizacional ideal da SU especializada em questão, as 

quais veremos a seguir. 

 

2.1.2 Organização flexível e equilibrada 

Segundo o Manual T 5-505: “A manutenção do equipamento pesado é essencial 

para o cumprimento das missões da Arma de Engenharia. Para uma execução 

adequada é necessário estabelecer uma organização flexível e equilibrada, na qual o 

volume da manutenção a ser realizada por um órgão de manutenção seja do inteiro 

conhecimento dos elementos interessados” (BRASIL. Exército. T 5-505: Manutenção do 

Material de Engenharia. 2 ed. Brasília, DF, 2000). 

Dessa forma, percebe-se a intenção desse manual em propor uma estrutura 

organizacional flexível e equilibrada, onde existe a completa sinergia entre os elementos 

dessa estrutura. Além disso, o manual em questão defende a ideia de que a 

manutenção deve tornar-se um ato de rotina, realizada dentro de um cuidadoso 

planejamento. 

A estrutura flexível e equilibrada aplicada à realidade da Cia E Eqp refere-se à 

mobilização de frações compatíveis com o tipo de trabalho que será executado por esta 

SU especializada nas operações. Para executar um serviço pontual de manutenção 

corretiva de um equipamento de engenharia que esteja participando de uma operação 

em apoio aos elementos de manobra, por exemplo, não seria necessário mobilizar um 

pelotão, pois apenas um grupo de engenharia ou até mesmo um grupo de engenharia 

reduzido seriam suficientes para atender esse tipo de demanda.  

Assim sendo, percebe-se a coerência do conceito de ativação de módulos 

especializados (Manual EB70-MC-10.245 A Engenharia de Corpo de Exército e de 
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Divisão de Exército), sabendo que o dimensionamento da fração especializada 

dependerá diretamente da grandeza da missão. 

 

2.1.3 Equipe de manutenção disposta de forma leve e flexível 

O conceito da estruturação de uma equipe de manutenção se modernizou ao longo 

do tempo para um modelo mais leve e flexível. (PACCOLA, J. E. Manutenção e 

Operação de Equipamentos Móveis. 2. ed. São José dos Campos/SP, TBN Gráfica e 

Editora: 2017,  56 p.) Junto a isso, o autor leva em consideração vários fatores e 

variáveis para a definição do modelo a ser implantado, tais como: tamanho da empresa, 

localização, disposição das frentes de trabalho e disponibilidade de mecânicos. Vale 

lembrar que o termo “empresa”, usado por Paccola, pode ser substituído por Unidade ou 

Fração, para se adaptar ao meio militar. 

Percebe-se que Paccola defende uma equipe de manutenção que tenha a 

capacidade de se adaptar diante das variáveis e, ao mesmo tempo, que tenha um 

crescimento gradual em relação a sua estrutura, ganhando robustez e capacidade 

técnica a medida que as frentes de trabalho avançam, bem como a demanda de ativos 

para execução da empreitada (PACCOLA, J. E. Manutenção e Operação de 

Equipamentos Móveis. 2. ed. São José dos Campos/SP, TBN Gráfica e Editora: 2017,  

56-57 p.) 

O autor divide a estruturação da equipe de manutenção em duas fases 

sequenciais. A primeira fase visa possuir o básico para manter os equipamentos em 

condições razoáveis de operação (conforme figura 2): 

 

 
Figura 3 – Estrutura da área de manutenção na fase 1 
Fonte: PACCOLA, 2017. p. 56 
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Já na segunda fase, o objetivo é incrementar melhorias para avançar na 

antecipação dos problemas, trazendo o conceito de manutenção preditiva, análise de 

falhas, nacionalização de peças e melhorias nos equipamentos e processos (conforme 

figura 3): 

 

 
Figura 4 – Estrutura da área de manutenção na fase 2 
Fonte: PACCOLA, 2017. p. 57 

 

A idéia de Paccola em estruturar a equipe de manutenção de maneira faseada e 

progressiva, de acordo com o avanço das frentes de trabalho, pode ser muito bem 

aplicada nas operações de engenharia de construção, com a mobilização dos 

destacamentos de engenharia (geralmente valor subunidade). Dessa forma, a fração 

responsável pela manutenção dos equipamentos de engenharia (geralmente valor 

pelotão, denominado Pelotão de Manutenção) seria mobilizada de forma faseada, num 

primeiro momento para atender as necessidades básicas dos ativos empregados no 

início da operação, para depois ser reforçada (em pessoal, material e espaço físico) a 

fim de atender a evolução das frentes de serviço e o crescimento das demandas de 

manutenção dos ativos.  

Os destacamentos deverão seguir, em menor ou maior proporção, de acordo 
com o porte da Obra, a mesma composição da infraestrutura da sede da OM. 
Entretanto deve ser ressaltado que, ao início de novas operações de 
engenharia, é importante que o Cmdo da OM tenha em mente que, a partir do 
primeiro meio empregado no terreno (Eqp/Vtr), uma estrutura mínima e 
instalações de manutenção, devem ser planejadas em conjunto, sob risco de 
redução da vida útil e da confiabilidade do ativo. O simples envio de Caminhão 
Oficina (CO) nem sempre atende as demandas de todas as seções citadas 
acima, sendo por vezes necessário, prever de imediato, local para mecânica 
leve, pesada, borracharia e lubrificação em instalações físicas pré-existentes ou 
com prioridade na construção. Os principais serviços que, por falta de mão de 
obra especializada ou que o custo x benefício da preparação das instalações 
sugere terceirização são: câmbio, direção hidráulica, bombas injetoras, molas, 
radiadores, retificação de motores, vidros e injeção eletrônica. (Diretriz de 
Gestão da Frota da Diretoria de Obras de Cooperação, 2020, pág 30) 
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Trazendo para a realidade da Cia E Eqp como SU especializada, esse conceito de 

mobilização das frações de maneira progressiva e faseada, de acordo com a evolução 

dos acontecimentos e demandas no teatro de operações, pode ser facilmente aplicada, 

uma vez que os trabalhos envolvendo equipamentos de engenharia e manutenção são 

dinâmicos e sujeitos à evoluções constantes. 

 

2.1.4 A estrutura organizacional de uma equipe de manutenção dividida em 

gerência de equipamentos e gerência de manutenção 

 

Norwil Veloso, engenheiro mecânico com longa vivência em gestão e manutenção 

de equipamentos para construção, propõe um organograma para uma equipe de 

manutenção de equipamentos móveis, prezando pela divisão bem definida das funções 

em suas respectivas seções, além de estabelecer os níveis de relacionamento entre os 

setores, como uma das chaves para o sucesso do gerenciamento da manutenção dos 

ativos (VELOSO, N. Gerenciamento e Manutenção de Equipamentos Móveis. 1. ed. São 

Paulo, Sobratema: 2009,  34 p.). 

Segue abaixo o organograma de uma equipe de manutenção de equipamentos, a 

qual, segundo Veloso, é denominada de Divisão de Equipamentos: 

 

 
Figura 5  - Organograma da Divisão de Equipamentos 
Fonte: VELOSO, 2009. p. 34 
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2.1.5 A complexidade da gestão da manutenção 

 

Umas das atividades da Cia E Eqp Mnt é a gestão da manutenção dos ativos da 

OM e, mesmo com os softwares facilitadores para o gerenciamento do processo, existe 

um elevado grau de complexidade quando se fala de administração pública, devido ao 

fator tempo e à circusntância urgência, cenário comum nas operações de Engenharia de 

Construção. 

A complexidade citada é vivenciada também em Organizações Militares logísticas, 

mencionada em trabalho que estuda o gerenciamento da manutenção de um Batalhão 

Logístico:  

Apesar de haver a possibilidade de realização do pedido de material por meio do 
sistema, ou da confecção e entrega em mãos, o processo de aquisição de peças 
não é automatizado, haja vista os preceitos de compras da administração 
pública. Além disso, o SISCOAL (software de gestão da manutenção) não 
permite um acompanhamento do status da aquisição das peças, situação essa 
que exige um contato constante do pessoal de manutenção com o pessoal de 
aquisição de material (OLIVEIRA, R. V. Análise da evolução de um sistema de 
apoio à decisão no gerenciamento de manutenção de um Batalhão 
Logístico do Exército Brasileiro. 2016. p. 35. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Bacharel em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre). 

 

Por isso, é importante que haja uma estrutura organizacional sólida e muito bem 

setorizada, dotada de pessoal adestrado e capacitado, quando se fala de Cia E Eqp Mnt. 

Sendo necessária a presença de mecânicos competentes na SU e a atuação de um 

corpo administrativo capaz e experiente, a fim de que o sucesso seja alcançado. 

 

2.1.6 Estrutura das Cia E Eqp Mnt Orgânicas dos Batalhões de Engenharia de 

Construção 

A seguir serão abordadas as diversas estruturas organizacionais práticas das Cia E 

Eqp Mnt orgânicas do BEC, a fim de encontrarmos uma linha de pensamento prático 

que direcione a substancialização de um organograma para a Cia E Eqp como SU 

especializada orgânica do Gpt E. 
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2.1.6.1 Organograma da Cia E Eqp Mnt do 1º BEC 

 

 
Figura 6 - Organograma da Cia E Eqp Mnt do 1º BEC.  FILHO, NETO e GOMES: Artigo Científico do 
Curso de Equipamento de Engenharia - A Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, 
2017, pág 9. 

 

2.1.6.2 Organograma da Cia E Eqp Mnt do 2º BEC 

 

 
Figura 7 - Organograma da Cia E Eqp Mnt do 2º BEC. FILHO, NETO e GOMES: Artigo Científico do 
Curso de Equipamento de Engenharia - A Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, 
2017, pág 11. 
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2.1.6.3 Organograma da Cia E Eqp Mnt do 3º BEC 

 

 
Figura 8 - Organograma da Cia E Eqp Mnt do 3º BEC. FILHO, NETO e GOMES: Artigo Científico do 
Curso de Equipamento de Engenharia - A Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, 
2017, pág 13. 

 

2.1.6.4 Organograma da Cia E Eqp Mnt do 4º BEC 

 

 
Figura 9 - Organograma da Cia E Eqp Mnt do 4º BEC. FILHO, NETO e GOMES: Artigo Científico do 
Curso de Equipamento de Engenharia - A Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, 
2017, pág 15. 
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2.1.6.5 Organograma da Cia E Eqp Mnt do 5º BEC 

 

 
Figura 10 - Organograma da Cia E Eqp Mnt do 5º BEC. FILHO, NETO e GOMES: Artigo Científico do 
Curso de Equipamento de Engenharia - A Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, 
2017, pág 17. 

 

2.1.6.6 Organograma da Cia E Eqp Mnt do 6º BEC 

 

 
Figura 11 - Organograma da Cia E Eqp Mnt do 6º BEC. FILHO, NETO e GOMES: Artigo Científico do 
Curso de Equipamento de Engenharia - A Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, 
2017, pág 18. 
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2.1.6.7 Organograma da Cia E Eqp Mnt do 7º BEC 

 

 
Figura 12 - Organograma da Cia E Eqp Mnt do 7º BEC. FILHO, NETO e GOMES: Artigo Científico do 
Curso de Equipamento de Engenharia - A Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, 
2017, pág 20. 

 

2.1.6.8 Organograma da Cia E Eqp Mnt do 8º BEC 

 

 
Figura 13 - Organograma da Cia E Eqp Mnt do 8º BEC FILHO, NETO e GOMES: Artigo Científico do 
Curso de Equipamento de Engenharia - A Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, 
2017, pág 21. 
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2.1.6.9 Organograma da Cia E Eqp Mnt do 9º BEC 

 

 
Figura 14 - Organograma da Cia E Eqp Mnt do 9º BEC. FILHO, NETO e GOMES: Artigo Científico do 
Curso de Equipamento de Engenharia - A Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, 
2017, pág 23. 

 

2.1.6.10 Organograma da Cia E Eqp Mnt do 1º B Fv 

 

 
Figura 15 - Organograma da Cia E Eqp Mnt do 1º B Fv. FILHO, NETO e GOMES: Artigo Científico do 
Curso de Equipamento de Engenharia - A Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, 
2017, pág 25. 

 

 



28 
 

2.1.6.11 Organograma da Cia E Eqp Mnt do 2º B Fv 

 

 
Figura 16 - Organograma da Cia E Eqp Mnt do 2º B Fv. FILHO, NETO e GOMES: Artigo Científico do 
Curso de Equipamento de Engenharia - A Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, 
2017, pág 27. 

 

2.1.6.12 Organograma do Pel Mnt da 21ª Cia E Cnst 

 

 
Figura 17 - Organograma do Pel Mnt da 21ª Cia E Cnst. FILHO, NETO e GOMES: Artigo Científico do 
Curso de Equipamento de Engenharia - A Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, 
2017, pág 28. 
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2.1.7 Análise dos Organogramas das Cia E Eqp Mnt Orgânicas dos BEC 
 

Após conhecer a estrutura organizacional das Cia E Eqp Mnt supracitadas, é 

notório perceber que não existe uma padronização para tais estruturas, entretanto, as 

SU em questão se organizam em frações que são comuns dentro da organização de 

quase todas as Cia E Eqp Mnt, quais sejam: Pelotão de Manutenção; Pelotão de 

Manutenção Leve, Pelotão de Manutenção Pesada, Pelotão de Transporte, Pelotão de 

Apoio e Seção de Transporte e Abastecimento. 

Assim sendo, as frações relacionadas serão revisadas e reformuladas, com o 

intuito de atender a composição ideal da Cia E Eqp como SU especializada orgânica do 

Gpt E. O objetivo desse estudo será produzir um organograma compatível com a 

missão, possibilidades e limitações da Cia E Eqp, capaz de suprir as necessidades de 

reforço de equipamentos de engenharia e de manutenção desses materiais, num 

contexto aonde essa SU especializada será acionada pelo Gpt E, a fim de aumentar a 

capacidade de apoio de Engenharia nas Operações. 

 

2.1.8 Questionário sobre organograma ideal para a Cia E Eqp Especializada 
 

Questionário sobre a estrutura organizacional (organograma) ideal para a 

Companhia de Engenharia de Equipamentos como subunidade especializada orgânica 

do Gpt E, que será empregada pelo Gpt E a fim de aumentar o apoio de Engenharia nas 

diversas Operações. Vale ressaltar que a missão fundamental da Cia E Eqp orgânica do 

Gpt E será reforçar e apoiar outros elementos de Engenharia (BECnst , BECmb, Cia E 

Cmb e Cia E Cnst) com equipamentos e manutenção. 

Observação 1: Este questionário faz parte do TCC do Curso de Aperfeiçoamento 

de Oficiais que terá como solução prática a produção de um capítulo do Manual U e SU 

de Engenharia de Combate, que versa sobre a Companhia de Engenharia de 

Equipamentos como SU especializada. 

Observação 2: Não haverão encargos relativos à aquisição de peças e materiais 

afins por parte dessa Cia E Eqp especializada, tendo em vista que tal suprimento será 

feito, em princípio, pelo Gpt E. Somente será necessária a confecção dos pedidos de 

material direcionados ao Gpt E. 

Pergunta 1: Levando em consideração a necessidade da criação de uma Cia E 

Eqp como SU especializada para atender demandas de outras OM de Engenharia com 

reforço de equipamentos e com manutenção, escolha, com base na sua experiência 

relativa à equipamentos, manutenção e lições aprendidas com a vivência em tal área, 

qual seria o organograma ideal para esta subunidade? 
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(a) 

 

 
 

 
 

(b) 
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(c) 

  

  

 

(d) 

 

 

Pergunta 2: Caso exista alguma sugestão de organograma para a Cia E Eqp 

especializada que não esteja descrito acima, favor descrevê-lo no espaço destinado a 

seguir e justificar citando as vantagens do organograma sugerido. 

 

2.1.9 Questionário sobre funções consideradas cargos críticos nas Cia E Eqp 

Mnt/Pel Mnt e maiores dificuldades encontradas na capacitação de 

mecânicos/operadores e na gestão da manutenção de equipamentos e viaturas.   

Este questionário faz parte do TCC do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais que 
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terá como solução prática a produção de um capítulo do Manual U e SU de Engenharia 

de Combate, que versa sobre a Companhia de Engenharia de Equipamentos como SU 

especializada. O conhecimento colhido em lições aprendidas nas Cia E Eqp Mnt e nos 

Pel Mnt contribuirão para a consolidação do conceito da Cia E Eqp como SU 

Especializada. (NÃO É NECESSÁRIO SE IDENTIFICAR) 

Pergunta 1: Dentro de cada pelotão integrante do conceito da Cia E Eqp como SU 

especializada (Pelotão de Comando, Pelotão de Manutenção e Pelotão de 

Equipamentos e Transporte), escolha qual(is) função(ões) considerada(s) cargo(s) 

crítico(s) dentro de cada Pelotão supracitado possue(m) maior relevância para o 

cumprimento da missão envolvendo equipamentos e manutenção, face à dificuldade de 

recompletamento e capacitação: 

1. Pelotão de Comando: 

a. Chefe da Seção de Controle de Manutenção 

b. Auxiliar da Seção de Controle de Manutenção 

c. Engenheiro Mecânico (presença do técnico na Seção de Controle de 

Manutenção) 

d. Responsável pelos depósitos da Oficina 

e. Encarregado de Material 

f. Auxiliar do Encarregado de Material 

 

2. Pelotão de Manutenção: 

a. Comandante do Pelotão de Manutenção/ Chefe de Oficina 

b. Mecânico de Viaturas 

c. Mecânico de Equipamentos Pesados 

d. Eletricista Automotivo 

e. Borracheiro 

f. Chefe de Lubrificação (com capacidade de operar Comboio de Lubrificação) 

g. Torneiro Mecânico 

h. Soldador 

i. Lanterneiro 

 

3. Pelotão de Equipamentos e Transporte: 

a. Operador de Motoniveladora 

b. Operador de Escavadeira Hidráulica 

c. Operador de Retroescavadeira 

d. Operador de Trator de Esteiras 

e. Operador/Motorista de Distribuidor de Asfalto 

f. Operador de Pavimentadora 
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g. Operador de Fresadora 

h. Operador de Recicladora 

i. Operador de Usina de Asfalto 

j. Motorista categoria “C” (com experiência em Caminhão Basculante) 

k. Motorista categoria “E” (com experiência em transporte de equipamentos em 

prancha com Cavalo Mecânico)  

 

Pegunta 2: Qual(is) a(s) maior(es) dificuldade(s) encontrada(s) nas Companhias de 

Engenharia de Equipamentos e Manutenção e Pelotões de Manutenção para a 

execução da gestão da manutenção dos equipamentos e viaturas? 

a. Falta de software específico que padronize o gerenciamento da manutenção dos 

equipamentos e viaturas. 

b. Frota diversificada com variados tipos de fabricantes, dificultando a aquisição e o 

suprimento de peças através de licitação. 

c. Falta de pessoal capacitado ou experiente na área de gerenciamento da 

manutenção de equipamentos e viaturas. 

d. Falta de gerenciamento nos processos atinentes à rotina da manutenção, como 

descontrole de ordens de serviços, descontrole do livro registro das Vtr/Eqp, 

descumprimento do plano de manutenção dos ativos etc. 

e. Falta de estrutura física compatível com a atividade de manutenção, como 

oficinas, depósitos de material, posto de lavagem e lubrificação, área 

administrativa etc. 

Pergunta 3: Qual a maior dificuldade encontrada para a capacitação de Cabos e 

Soldados na área de mecânica e de operação? 

a. A Organização Militar não oferece cursos e estágios na área de manutenção 

e operação em instituições civis e militares fora da OM. 

b. A Organização Militar não possui mecânicos e operadores experientes em 

quantidade suficiente para atender as demandas simultâneas de execução 

de obras e de capacitação do pessoal. 

c. Espaço para outra resposta: 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Resultado de pesquisa realizada através do questionário que tratava sobre o 
organograma ideal para a Cia E Eqp como SU especializada 

 

Foi realizado um questionário com o objetivo de saber o ponto de vista de militares 

que trabalham ou já trabalharam em Cia E Eqp Mnt, em relação à estrutura 

organizacional ideal de uma Cia E Eqp como SU especializada. 

Participaram da pesquisa 14 militares, de diversas Organizações Militares de 

Engenharia, na oportunidade que foi colhido o seguinte resultado: 
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Diante do resultado apresentado, nota-se que 35,7% dos participantes escolheram 

o organograma Nr 01 como ideal para a Cia E Eqp como SU especializada. Nesse 

organograma, a Cia E Eqp é composta por um Pelotão de Comando - formado por uma 

Seção de Controle de Manutenção, uma Seção de Controle de pneus, baterias e 

lubrificantes, uma Seção de Controle de peças de alta mortalidade e uma Seção de 

Material; um Pelotão de Manutenção - formado por uma Seção de Mecânica Leve, uma 

Seção de Mecânica Pesada, uma Seção de Lubrificação e Lavagem, uma Seção de 

auto-elétrica e uma Seção de Metalurgia; e um Pelotão de Equipamentos e Transporte – 

formado por uma Seção de Equipamentos, uma Seção de Transporte e uma Seção de 

Abastecimento. 

O organograma Nr 01 diferencia-se dos demais por possuir o Pelotão Comando 

bastante compartimentado, sendo formado por seções que descentralizam as 

atribuições de controle de manutenção. Tal resultado do questionário demonstra a 

preocupação da parte dos militares que trabalham ou já trabalharam em Cia E Eqp Mnt 

em organizar e compartimentar de maneira detalhada a Seção de Controle de 

Manutenção, a fim de cumprirem com êxito a missão do gerenciamento da manutenção 

da frota. 

Isso denota a complexidade existente na missão de manutenção de equipamentos 

de engenharia, a qual demanda grande capacidade de gestão, bem como necessita da 

participação ativa de profissionais qualificados na área de manutenção, lotados no 

Pelotão de Manutenção, e da cooperação constante dos operadores e motoristas 

lotados no Pelotão de Equipamentos e Transporte, ao empregarem o conceito de 
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“operador mantenedor”. 

Em relação ao Pelotão de Manutenção, foi sugerida uma composição básica de 

seções aptas a atenderem as necessidades de manutenção de 1º escalão e de 2º 

escalão dos equipamentos de engenharia. Não foram acrescentadas outras seções na 

constituição do Pelotão de Manutenção pelo fato da idéia de que manutenções de maior 

complexidade (3º e 4º escalão) devam ser executadas pelos Batalhões de Engenharia 

de Construção ou pelos elementos do Grupamento Logístico. 

Já em relação ao Pelotão de Equipamentos e Transporte, nota-se que os 

operadores (lotados na Seção de Equipamentos) e os motoristas (lotados na Seção de 

Transporte) fazem parte do mesmo Pelotão, a fim de receberem o mesmo tipo de 

qualificação e de cobrança em relação à importância de pôr em prática a mentalidade de 

manutenção no ato da operação dos ativos. 

A importância do papel do operador/motorista é notável e deve ser valorizada no 

âmbito da Organização Militar, a qual é abordada na Diretriz de Gestão da Frota Ano 

2020 da Diretoria de Obras de Cooperação: 

Depois de definido o Plano de Ataque pela seção técnica e 4ª seção da OM, é o 
operador/motorista que efetivamente faz a diferença nos ganhos de 
produtividade no dia-a-dia da obra. Mesmo com o melhor nível de automação 
das máquinas, o operador/motorista tem o papel preponderante e único para 
“fazer” o equipamento produzir mais e melhor. O constante treinamento 
(aperfeiçoamento) dos operadores resulta imediatamente em ganhos efetivos na 
produtividade. Podemos constatar que a produtividade do equipamento/viatura 
está diretamente relacionada à ação do Operador/Motorista, conforme 
exemplificado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - BRASIL. Diretriz de Gestão da Frota. Diretoria de Obras de Cooperação, 2020, pág 37 

 

 

 

 

FATOR DETERMINANTE DA PRODUÇÃO RESPONSÁVEL 

Tempo de Ciclo Operador/Motorista 

Carga Média Transportadora Operador/Motorista 

Tempo de Manobra Operador/Motorista 

Menor Incidência de Avarias Operador/Motorista 

Conservação do Eqp/Vtr Operador/Motorista 

Mnt 1º Escalão em dia Operador/Motorista 

Qualidade das Pistas Chefe de Campo 

Qualidade do Serviço Operador/Motorista 

Placas de Sinalização e Iluminação Segurança 

Organização dos canteiros de trabalho Operador/Motorista e Ch Campo 

Horas improdutivas por troca de turno, hora 

de almoço/lanche 
Operador/Motorista e Ch Campo 

Caráter e Compromentimento Operador/Motorista e Ch Campo 
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3.2 Resultado de pesquisa realizada através do questionário que tratava sobre 
cargos críticos e gestão da manutenção na Cia E Eqp como SU especializada 
 

 

O resultado acima evidencia as funções consideradas cargos críticos de maior 

relevância da Cia E Eqp em situação de não-guerra, das quais receberam destaque as 

seguintes: Motorista categoria “E” (com experiência de transporte de carga pesada), 

Chefe da Seção de Controle, Mecânico de Equipamentos Pesados e Operadores da 

Patrulha de Terraplanagem.  

Tal informação obtida através do questionário mostra que o sucesso da Cia E Eqp 

dependerá tanto de uma boa gestão de manutenção (como é o caso da função de Chefe 

da Seção de Controle), bem como dependerá de uma mão-de-obra altamente 

capacitada na ponta da linha (como é o caso de mecânicos, operadores e motoristas). 

Face ao exposto, nota-se a importância do investimento voltado para capacitação 

de mão de obra especializada, uma vez que militares que exercem as funções 

elencadas acima como cargos relevantes demandam bastante tempo para serem 

capacitados. 
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Em se tratando de gestão da manutenção dos equipamentos e viaturas, o maior 

gargalo evidenciado através da pesquisa foi a frota diversificada com variados tipos de 

fabricantes, dificultando a aquisição e o suprimento de peças através de licitação. Essa é 

uma oportunidade de melhoria difícil de ser solucionada, uma vez que a frota 

diversificada está ligada diretamente com o processo licitatório usado para aquisição do 

material, o qual está previsto em lei federal. 

E o mesmo processo licitatório é utilizado para adquirir as peças e insumos 

necessários para a manutenção de uma frota extremamente diversificada, aumentando 

a burocracia no processo de aquisição e gerando lentidão, por parte da manutenção, na 

ponta da linha. 
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Em relação à capacitação do efetivo temporário (Cabos e Soldados), a maior 
dificuldade encontrada na pesquisa foi a falta de mecânicos e operadores experientes 
em quantidade suficientes para atender as demandas simultâneas de execução de 
obras e de capacitação do pessoal. 

Como possível solução para esta oportunidade de melhoria, as Cia E Eqp Mnt 
podem buscar a capacitação do seu pessoal fora da Organização Militar, seja em 
estabelecimentos de ensino civis ou em outras Organizações Militares que tenham 
condições de realizar de capacitar militares na área de mecânica e operação. 

 
 

A base da primeira pergunta foi utilizada para a formulação desta última, que 

apresentava a Cia E Eqp realizando a sua atividade fim dentro de um contexto de 

guerra. Com a mudança do contexto, uma função que antes não foi elencada como 

relevante, mas agora passou a ser destaque entre as demais, foi a de Comandante do 

Pelotão de Manutenção/Chefe de Oficina. 

O aumento do grau de relevância da função supracitada está relacionada ao 

dinamismo do combate, que exigirá tomadas de decisões importantes em um mínimo 

intervalo de tempo. Uma das peças chave para que os equipamentos e viaturas durem 

na ação durante as operações, sem dúvida, é o Cmt Pel Mnt, o qual deve ser um 

mecânico experiente, capaz de gerenciar e liderar as suas equipes de manutenção, as 

quais serão constantemente acionadas a fim de que os equipamentos de engenharia 

mantenham-se disponíveis para a execução dos trabalhos necessários. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Com base nos resultados e discussões oriundos das pesquisas realizadas durante 

este trabalho, conclui-se que a estrutura organizacional da Companhia de Engenharia de 

Equipamentos como subunidade especializada será constituída por três frações: Pelotão 

de Comando, Pelotão de Manutenção e Pelotão de Equipamentos e Transporte. 

O Pelotão de Comando será composto pelas seguintes seções: Seção de Controle 

de Manutenção Preventiva, Seção de Controle de Pneus, Baterias e Lubrificantes, 

Seção de Controle de Peças de Alta Mortalidade e Seção de Material.  

O Pelotão de Manutenção será composto pelas seguintes seções: Seção Mecânica 

Leve, Seção Mecânica Pesada, Seção Lubrificação e Lavagem, Seção Elétrica e Seção 

Metalurgia. 

O Pelotão de Equipamentos e Transporte será composto pelas seguintes seções: 

Seção de Equipamentos, Seção de Transporte e Seção de Abastecimento. 

Tal estrutura fornecerá à Cia E Eqp como SU especializada a condição de prestar 

um apoio dinâmico e flexível no cumprimento de sua atividade fim: operação e 

manutenção de equipamentos de engenharia.  

Sendo possível inclusive o emprego de frações menores do que o Grupo de 

Engenharia, uma vez que as demandas muitas vezes serão pontuais, necessitando 

apenas de um mecânico e um auxiliar, por exemplo, capazes de sanar uma pane de 

uma máquina e mantê-la disponível para a execução dos trabalhos de engenharia nas 

operações. 
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SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS 

 

1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
2. MISSÃO 
 

A Cia E Eqp como SU especializada tem a missão de reforçar e apoiar outros 
elementos de Engenharia nos escalões Brigada e Divisão (BECnst , BECmb, Cia E 
Cmb, Cia E Cnst etc) com equipamentos de engenharia e com a manutenção desses 
materiais até 2º escalão. 

As frações básicas que constituem a Cia E Eqp são: Pelotão de Comando, Pelotão 
de Manutenção e Pelotão de Equipamentos e Transporte. 
 
3. PELOTÃO DE COMANDO 
 

O Pelotão de Comando (Pel Cmdo) tem a missão de prover pessoal e 
material para todas as seções do EM e para o funcionamento do Ap Log na SU 
(atividades logísticas de suprimento e gestão da manutenção). 

O Pelotão de Comando é composto pelas seguintes seções: Seção de Controle de 
Manutenção Preventiva, Seção de Controle de Pneus, Baterias e Lubrificantes, Seção 
de Controle de Peças de Alta Mortalidade e Seção de Material. 
 
4. PELOTÃO DE MANUTENÇÃO 
 

O Pelotão de Manutenção (Pel Mnt) tem a missão de manter a operacionalidade 
dos equipamentos de engenharia durante o seu emprego, executando manutenções de 
1º e 2º escalão, sendo constituído por profissionais altamente capacitados na área de 
mecânica e manutenção. 

O Pelotão de Manutenção é composto pelas seguintes seções: Seção Mecânica 
Leve, Seção Mecânica Pesada, Seção Lubrificação e Lavagem, Seção Elétrica e Seção 
Metalurgia. 
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4. PELOTÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE 
 

O Pelotão de Equipamentos e Transporte (Pel Eqp Trpn) tem a missão de fornecer 
equipamentos e viaturas, com seus respectivos operadores e motoristas, a fim de 
cumprir as demandas de reforço com equipamentos de engenharia, potencializando o 
apoio de engenharia nos escalões Brigada e Divisão. 

De acordo com a necessidade, poderá ser ativado o segundo Pel Eqp Trpn pelo 
Grupamento de Engenharia, visando dobrar os meios e atender as demandas de apoio 
de engenharia. 

 
5. ORGANOGRAMA DETALHADO DA CIA E EQP 

 


