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RESUMO 

 

 

 

O Programa Emergencial de Distribuição de Água, conhecido como Operação Carro-Pipa, 

embora tenha sido criado para ter caráter emergencial e provisório, existe há 20 anos. 

Consiste na entrega de água potável para a população do semiárido brasileiro. O Ministério da 

Integração Nacional, juntamente com o Ministério da Defesa, mais especificamente o 

Exército Brasileiro, são os principais responsáveis pelo planejamento e pela execução das 

atividades da Operação. Este trabalho buscou estudar como esta relevante política pública tem 

impactado a Administração Militar. Para tanto, estabeleceu como objetivos: demonstrar e 

analisar a atuação do Exército Brasileiro na condução da Operação Carro-Pipa sob o prisma 

da eficiência administrativa; apontar e analisar os impactos jurídicos suportados pela Força 

Terrestre na condução do Programa; examinar a atuação do Exército Brasileiro como ator da 

Operação, em função do momento atual da gestão pública no contexto da transformação do 

Exército Brasileiro e da racionalização administrativa; comparar a “Operação Carro-Pipa” 

com programas de distribuição de água conduzidos em outros países; e apontar impactos 

sociais e econômicos advindos da Operação. Para tanto, o presente trabalho foi conduzido de 

maneira a compreender melhor como é o funcionamento da Operação. Conseguiu-se chegar 

aos resultados obtidos, por meio de levantamento bibliográfico, análises documentais, 

entrevistas, questionários e visitas realizadas a Organizações Militares responsáveis pela 

Operação. Dos resultados encontrados, em relação à eficiência administrativa da Operação, 

entendeu-se que, embora os fins sejam um alvo do Programa, o instrumento utilizado para 

essa consecução ou os meios são o modo pelo qual é avaliado. Adiante, outras formas foram 

sugeridas para complementar essa política pública, tendo como característica a otimização ou 

substituição dos aparelhamentos já existentes. Observou-se, ainda, o aumento dos números de 

processos administrativos e jurídicos para a Força Terrestre e, também, de outros encargos 

administrativos nas Organizações Militares Executoras. Além disso, foi detectado que a 

Operação atende quase 4 milhões de pessoas, em uma área de aproximadamente 1,12 milhão 

de Km
2
 e que, com isso, a Operação muda a realidade de muitos sertanejos, com a geração de 

novas oportunidades. Porém, traz também alguns impactos negativos como, por exemplo, 

problemas com a qualidade da água distribuída. Por fim, esses resultados levam a concluir 

que a Operação Carro-Pipa representa ser o maior programa de distribuição de água em 

cisternas coletivas quando comparada a outros realizados de maneira semelhante; que alguns 

ajustes precisam ser feitos para que essa ação subsidiária impacte menos a Administração 

Militar, considerando os encargos administrativos gerados ao Exército no momento em que a 

Força passa por um processo de transformação, e que os impactos socioeconômicos podem 

melhorar ou prejudicar a imagem do Exército Brasileiro junto à sociedade. 

 

Palavras-chave: Operação Carro-Pipa. Distribuição de Água Potável. Exército Brasileiro. 

Eficiência. Impactos Administrativos. 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The Emergency Water Distribution Program, known as Water Truck Operation, although it 

was created to be an emergency and provisional operation, has existed for 20 years. It consists 

of the delivery of drinking water to the Brazilian semi-arid population. The National 

Integration Ministry, together with the Defense Ministry, specifically the Brazilian Army, are 

primarily responsible for planning and executing the Operation's activities. This work aimed 

to study how this relevant public policy has impacted the Military Administration. In order to 

do so, it established as objectives: to demonstrate and to analyze the Brazilian Army's 

performance in conducting the Water Truck Operation under the prism of administrative 

efficiency; to point out and analyze the legal impacts of the Land Force on the conduct of the 

Program; to examine the performance of the Brazilian Army as Operation actor, due to the 

current moment of public management in the context of the transformation of the Brazilian 

Army and the administrative rationalization; compare “Water Truck Operation” with water 

distribution programs conducted in other countries; and to point out the social and economic 

impacts arising from the Operation. Therefore, the present work was conducted in a way to 

better understand how the operation works. It was possible to reach the results obtained 

through a bibliographical survey, documentary analyzes, interviews, questionnaires and visits 

made to the Military Organizations responsible for the Operation. From the results found, in 

relation to the administrative efficiency of the Operation, it was understood that although the 

ends are a target of the Program, the instrument used for this achievement or the means is the 

way in which it is evaluated. Further, other forms were suggested to complement this public 

policy, having as a characteristic the optimization or replacement of the existing devices. It 

was also noted the increase in the number of administrative and legal processes for the Land 

Force and also of other administrative charges in the Military Executing Organizations. In 

addition, it was detected that the Operation serves almost 4 million people, in an area of 

approximately 1.12 million Km², and, with this, the Operation changes the reality of many 

local people, with the generation of new opportunities. However, it also has some negative 

impacts, such as problems with distributed water quality. Finally, these results lead to the 

conclusion that the Water Truck Operation represents the largest water distribution program 

in collective cisterns when compared to others performed in a similar way; that some 

adjustments need to be made so that this subsidiary action will have less impact on the 

Military Administration, considering the administrative burdens generated by the Army when 

the Force undergoes a transformation process, and that socioeconomic impacts can improve or 

harm the Army's image Brazilian with society. 

 

Keywords: Water Truck Operation. Distribution of Drinking Water. Brazilian Army. 

Efficiency. Administrative Impacts. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como meta levantar dados e informações sobre a atuação do 

Exército Brasileiro como ator principal na execução das atividades da Operação Carro-Pipa 

(OCP), procurando fazer comparações entre a OCP e outros programas de distribuição de 

água potável pelo mundo, demonstrar a eficiência administrativa da missão e os impactos 

trazidos para a Administração Militar em um contexto de transformação da Força Terrestre e, 

também, de racionalização administrativa. 

Embora muito se fale sobre a atuação do Exército Brasileiro na condução das 

atividades da Operação Carro-Pipa, torna-se necessário fazer uma análise, uma busca por 

maiores informações com a finalidade de se estudar as reais consequências trazidas à Força 

Terrestre no comando dessa importante missão de levar água potável a milhares de sertanejos. 

De acordo com Lima (2016, p.11): 

A execução da referida ação é desempenhada de maneira a suprir as necessidades 

dos que se propõe a atender. Por essa razão, todas as atividades relativas a ela 

precisam estar alinhadas com os princípios regedores da administração e da gestão 

pública, conforme previsto na Constituição Federal (1988).  

 

Nesse contexto, faz-se necessário o estudo sobre quais os reais impactos (pontos 

positivos e negativos) trazidos ao Exército Brasileiro por ter assumido, devido ao seu alto 

grau de credibilidade perante à sociedade brasileira, essa grande questão social que é dar um 

pouco mais de dignidade e esperança a muitos que não têm grandes perspectivas de progresso. 

Por fim, com a finalidade de melhor trabalhar esse assunto, serão discutidos aqui, 

além do que já foi exposto, aspectos sociais e econômicos trazidos para os municípios 

atendidos com a Operação, a adequação jurídica e suas repercussões para a Administração 

Militar. 

2 PROBLEMA 

É necessário, antes de mais nada, identificar qual o problema que se pretende 

resolver por meio deste estudo, para que o Exército Brasileiro se beneficie com este trabalho. 

Sempre buscando atender à metodologia científica proposta pelo grupo, esta pesquisa buscará 

mostrar as tentativas de solução do problema levantado, procurando demonstrar de forma que 

todos compreendam qual a dificuldade que se está enfrentando e quais as providências a 
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serem tomadas para se solucionar a problemática. A dificuldade dos estudos é gerada em 

forma de pergunta, com o intuito de torná-lo específico, objetivo e incomparável. Desse 

modo, o problema desta pesquisa pôde ser assim apresentado: “Considerando a continuidade 

da Operação Carro-Pipa no semiárido brasileiro, como essa política pública tem impactado a 

Administração Militar?” 

Com a formação desse problema, apuraram-se as características sobre a eficiência 

administrativa do Exército Brasileiro (EB) como um dos protagonistas da Operação Carro-

Pipa, apontando os impactos trazidos para a Força Terrestre em cumprimento dessa relevante 

política pública.  

2.1 ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

A educação ambiental no semiárido sobre o tema escassez hídrica tem sido um dos 

pontos mais interessantes a ser abordado nos dias atuais, principalmente pela necessidade do 

conhecer que norteia o ser humano em suas relações com esse ambiente específico. É 

perceptível que, nos últimos anos, têm se destacado inúmeras formas de conhecimento, por 

meio de estudos, palestras, encontros e conferências sobre como usufruir dos bens naturais de 

forma consciente, sem que venhamos a esgotar a natureza (LIMA et al., 2011). 

Compreendemos que, com o passar do tempo, as metodologias usadas nas escolas e 

aplicadas por órgãos de proteção ambiental em relação aos cuidados que devemos ter com o 

meio ambiente não têm logrado êxito, principalmente quando tratamos do quesito destrutivo 

dos recursos naturais (LIMA et al., 2011). 

Percebe-se que a escassez de águas tem aumentado a cada dia, principalmente pela 

busca por água potável, devido ao uso irresponsável por parte do homem, sendo possível 

identificar agravantes em muitos lugares, tais como: destruição das matas ciliares; queimadas; 

poluição por esgotos com rejeitos por meio de deposições hospitalares, residenciais e 

químicas (por meio das indústrias); assoreamento; ocupações irregulares das nascentes, rios, 

açudes e lagos (LIMA et al., 2011). 
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3 OBJETIVOS 

O trabalho teve como objetivo estudar e analisar a atuação do Exército Brasileiro 

como um dos protagonistas da Operação Carro-Pipa, apontando os impactos trazidos para a 

Força Terrestre em cumprimento dessa relevante política pública. 

Para atingir tal objetivo, alguns objetivos específicos foram propostos: 

a. Comparar a “Operação Carro-Pipa” com programas de distribuição de água 

conduzidos em outros países.  

b. Demonstrar e analisar a atuação do Exército Brasileiro na condução da Operação 

Carro-Pipa sob o prisma da eficiência administrativa.  

c. Apontar e analisar os impactos jurídicos suportados pelo Exército Brasileiro na 

condução da Operação Carro-Pipa.  

d. Examinar a atuação do Exército Brasileiro como ator da Operação Carro-Pipa, em 

função do momento atual da gestão pública no contexto da Transformação do Exército 

Brasileiro e da Racionalização Administrativa. 

e. Apontar impactos sociais e econômicos advindos da Operação Carro-Pipa ao longo da 

vigência da Portaria Interministerial nº 1 do Ministério da Integração Nacional (MI) e 

do Ministério da Defesa (MD), de 25 de julho de 2012. 

4 JUSTIFICATIVA    

    Este trabalho justifica-se pela grande relevância que é medir a eficiência administrativa 

do Exército Brasileiro na condução da Operação Carro-Pipa, apontando os impactos positivos 

e negativos trazidos para a Força por ser a protagonista na execução das atividades da 

operação.  

          Nessa acepção, Lima (2016, p.13) ressalta que: 

(...) A citada Operação possui o objetivo de fornecer água potável aos indivíduos 

atingidos por estiagem ou seca. Logo, trata-se de serviço público essencial à 

sociedade, uma vez que viabiliza o suprimento da necessidade básica de água para as 

famílias atendidas. 

Tal fato justifica a relevância de um estudo aplicado da estrutura e da execução da 

Operação, as quais devem ser continuamente aperfeiçoadas. 
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Além disso, torna-se necessário o estudo sobre a adequação jurídica e os impactos 

jurídicos que essa missão traz para o Exército. É importante levantar, também, quais os 

problemas já identificados, os desperdícios encontrados, as denúncias efetuadas sobre a 

Operação e como a Força tem se comportado em relação a esses acontecimentos. 

Outro ponto que destaca a importância do assunto em questão é a necessidade de 

estudar os impactos na Administração Militar em relação a retirar militares de suas atividades-

fim para serem empregados em atividades-meio, no momento em que o Exército passa por um 

processo de transformação, sem olvidar do atual momento em que houve um significativo 

aumento de emprego das Forças Armadas em operações na área de Segurança Pública. 

Por fim, este trabalho se justifica, ainda, pela importância de se levantar os impactos 

administrativos e operacionais a operação traz também ao Exército, tendo em vista o processo 

de racionalização administrativa que acontece no Brasil e no mundo, com a mudança da “Era 

Industrial para a Era do Conhecimento” no início deste século XXI. 

5 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

Nesta seção, serão apresentados os caminhos percorridos para que a pesquisa pudesse 

ser desenvolvida. Analisar-se-á o tipo de pesquisa quanto à forma de abordagem (Qualitativa 

ou Quantitativa) e ao objetivo geral (Exploratória, Descritiva e Explicativa/Analítica), a 

natureza da pesquisa, os instrumentos utilizados na coleta de dados, o corte epistemológico e 

os instrumentos para a análise dos dados, de modo a orientar todo o projeto desenvolvido 

(NEVES; DOMINGUES, 2007). 

Com a metodologia, pode-se perceber a maneira pela qual a pesquisa foi realizada. 

Para Laville e Dione (1999, p. 12), “a metodologia representa mais do que uma descrição 

formal dos métodos e técnicas e indica a leitura operacional que o pesquisador fez do quadro 

teórico”. 

A estratégia metodológica aplicada no presente trabalho teve como tipo de pesquisa, 

na classificação quanto à forma de abordagem, o foco quali-quantitativo, pois apesar de a 

pesquisa ser, predominantemente, qualitativa, ela trouxe, também, algumas análises 

quantitativas. Uma pesquisa pode ter ambas as formas. A qualitativa está mais voltada para 

aquilo que não se pode medir. Ela se ocupa mais com a subjetividade dos sujeitos (crenças, 

valores, atitudes etc.). Já a abordagem quantitativa é aquela que trabalha com números, com 
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mensurações. A abordagem qualitativa se baseia mais na compreensão e a quantitativa mais 

na explicação (COSTA; COSTA, 2001). 

Já o tipo de pesquisa, na classificação quanto ao objetivo geral, foi de caráter 

exploratório-descritiva, pois se realizou uma análise documental (legislações, decretos, 

portarias, pareceres do Tribunal de Contas da União e da Advocacia Geral da União, 

processos do Superior Tribunal Militar e Tribunal Regional Federal da 5ª Região); de dados 

secundários de bases de dados públicos (população alcançada, área abrangida, destinação dos 

recursos financeiros, volume de água entregue, compilação de mapas georreferenciados); de 

dados obtidos por meio de sistemas de informação (Gestão e Controle e Distribuição de Água 

– GCDA e Gestão Pipa Brasil - GPIPABRASIL); entrevistas com participantes (inseridas nos 

relatórios de visita) e ex-participantes da Operação; e visitas aos escritórios da 6ª Região 

Militar (6ª RM) e do 19º Batalhão de Caçadores (19º BC), que irão compor a documentação 

direta e indireta, respectivamente (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Vale destacar, ainda, em relação à análise documental, que, para se atingir um dos 

objetivos específicos do presente trabalho (Comparar a “Operação Carro-Pipa” com 

programas de distribuição de água conduzidos em outros países), foi realizado levantamento 

de documentos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), especificamente em 

relação ao programa de distribuição de água desenvolvido por esse Organismo internacional 

junto a Somália, no Continente Africano. Para fins dessa comparação, valeu-se de análises 

quantitativas, levando em consideração a área total, população atendida e os meios utilizados. 

Essa busca se deu de maneira mais eficaz por meio de pesquisas realizadas junto ao sítio 

eletrônico dessa Organização e em outros sites relacionados. 

Quanto à natureza da pesquisa, o projeto se desenvolveu por meio de uma pesquisa 

aplicada, pois teve finalidade de produzir conhecimentos para aplicação prática. Em Neves e 

Domingues (2007, p.17) “a pesquisa aplicada tem por objetivo a produção de conhecimentos 

que tenham aplicação prática e dirigidos à solução de problemas reais específicos, envolvendo 

verdades e interesses locais”. 

Em relação aos instrumentos de coleta de dados, em Neves e Domingues (2007, p.58) 

é dito que “(...) deve ser específico para um determinado público-alvo e corretamente 

dimensionado para o tamanho do estudo.” Os instrumentos utilizados na coleta de dados da 

presente pesquisa foram os relatórios e as entrevistas realizadas aos integrantes da Operação 
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Carro-Pipa nos escritórios da 6ª RM e do 19ºBC, e entrevistas, também, feitas com ex-

participantes do Programa quando serviam em algumas Organizações Militares Executoras da 

Operação. Foram realizadas, ainda, observações nos escritórios visitados.  

O recorte epistemológico da pesquisa abrangeu, em relação ao espaço, a Operação 

Carro-Pipa no Comando Militar do Nordeste, com o objetivo de estudar e analisar os dados e 

as informações do Programa para averiguar os impactos trazidos à Administração Militar no 

protagonismo da Operação Carro-Pipa. Já em relação ao tempo, a pesquisa foi baseada em de 

dados de 2012 (após a publicação da Portaria Interministerial nº1 dos Ministérios da 

Integração Nacional e Ministério da Defesa, de 25 de julho de 2012) até o presente momento, 

com a finalidade de trazer as informações mais recentes para que a pesquisa fosse a mais 

fidedigna possível e trouxesse levantamentos relevantes para decisões futuras. A partir dos 

resultados obtidos, foram realizadas análises e discussões, comparando o que foi encontrado 

na bibliografia levantada, nas entrevistas realizadas e nos relatórios obtidos para a formulação 

de possíveis sugestões de melhoria no cumprimento das atividades realizadas pela Força 

Terrestre.  

Para descrever o objeto do presente estudo, optou-se por uma revisão de literatura que 

verificou teses, monografias, livros, artigos, legislações, normas, entre outros, sobre o assunto 

pesquisado. As bases de dados utilizadas foram o “Google Acadêmico”, “Biblioteca Digital 

do Exército (BDEx)”, “Rede de Bibliotecas do Exército”, “Scientific Electronic Library 

Online - Scielo”, “Portal de Periódicos da Capes”, entre outros. Realizou-se, também, 

entrevistas, relatórios, observações e questionários na 6ªRM e no 19ºBC.  

Após as coletas de dados, foi feita uma apresentação desses. Para tanto, foi realizado 

um resumo das falas e observações obtidas dos pesquisados após serem submetidas à análise 

acurada dos pesquisadores e, na sequência, realizou-se uma confrontação desses dados com a 

revisão bibliográfica, dessa forma conduzindo às discussões propostas pelo trabalho para a 

obtenção de informações relevantes ao Exército Brasileiro. 

A análise dos dados (entrevistas e questionários) foi feita por meio de conteúdo dos 

textos/depoimentos coletados nas entrevistas, questionários e observações feitas com o 

pessoal da 6ª RM e do 19º BC que atuam na Operação e, também, com ex-integrantes de 

Organizações Militares Executoras (OME) do Programa. 
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6 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS E OBSERVAÇÕES, QUESTIONÁRIOS E 

RELATÓRIOS 

Nesta seção, são apresentados os resultados das entrevistas, dos questionários 

levantados, dos relatórios de visitas e das observações feitas na 6ª Região Militar, no 19º 

Batalhão de Caçadores e com ex-integrantes das Organizações Militares Executoras. Os 

demais resultados (análise documental, pesquisa bibliográfica, entre outros) serão analisados 

no capítulo da revisão de literatura/discussões.  

Como a pesquisa foi predominantemente qualitativa, em Neves e Domingues (2007, 

p. 96):  

(...) a apresentação dos dados deverá ser um resumo das falas e observações obtidas 

dos pesquisados após serem submetidas à análise acurada do pesquisador. Devemos 

buscar a apresentação dos dados qualitativos já categorizados, isto é, o pesquisador 

analisa os dados e, naturalmente, identifica categoria nas falas dos sujeitos do 

estudo. Essas categorias servem para agrupar os dados colhidos nas entrevistas. 

 

Ante o exposto, foram entrevistados 4 (quatro) ex-integrantes de Organizações 

Militares Executoras (dois coronéis – um da ativa e outro da reserva remunerada, um tenente-

coronel e um capitão, ambos da ativa). Os 5 (cinco) pesquisadores deste trabalho analisaram 

as respostas de todos eles e categorizaram os itens e as informações que mais apareceram em 

suas respostas. Vale ressaltar que as entrevistas foram realizadas com ex-integrantes de quatro 

Organizações Militares Executoras (OME) diferentes (19º Batalhão de Caçadores, Salvador – 

BA; 35º Batalhão de Infantaria, Feira de Santana – BA; 31º Batalhão de Infantaria 

Motorizado, Campina Grande – PB; e 17º Grupo de Artilharia de Campanha, Natal – RN). 

Serão apresentadas as perguntas e as respostas que mais apareceram nas entrevistas. 

Partiu-se direto para a pergunta de número (nº) 3 (três), pois a primeira e a segunda 

perguntavam sobre funções executadas e a OME em que eles atuaram. 

 

1. Pergunta nº 3 - A execução da Operação Carro-Pipa trouxe impactos positivos na OME? 

Se afirmativo, quais? 

Respostas: Todos disseram que sim, pois fortalece ainda mais os valores da caserna nos 

militares envolvidos; os militares participantes da Operação desenvolvem suas 

capacidades para planejar e executar, e, também, suas iniciativas e responsabilidades; e o 

Programa acaba trazendo ganhos materiais e de infraestrutura para as OME. 
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2. Pergunta nº 4 - A execução da Operação Carro-Pipa trouxe impactos negativos na OME? 

Se afirmativo, quais? 

Resposta: Todos disseram que sim, pois prejudica o adestramento da tropa (parte 

operacional do emprego militar); compromete de 20% a 30% do efetivo da OME na 

Operação; cria atritos entre militares que querem ir sempre ao campo para aumentarem 

suas rendas (ganho de diárias); gera problemas administrativos para a OME, como 

aumento do número de sindicâncias e Inquéritos Policiais Militares e, ainda, aumento do 

número de fraudes; retira militares das atividades-fim para colocá-los em atividades-meio; 

e leva a prejuízos para as escalas de serviço. 

3. Pergunta nº 5 - A Operação Carro-Pipa ajuda na aproximação entre sociedade e Exército? 

Resposta: Todos disseram que sim, pois melhora a imagem da Força; aumenta a 

admiração e o respeito pelo Exército; e há o aumento na credibilidade da Instituição. 

4. Pergunta nº 6 - Pode-se afirmar que a Operação serve como adestramento da tropa? Se 

sim a resposta, em que sentido? 

Resposta: 2 (dois) responderam que sim, pois ajuda no desenvolvimento de habilidades 

como, por exemplo, de planejamento e de execução das atividades e operações; e melhora 

o reconhecimento do Setor de Segurança Integrada. Já os outros 2 (dois) disseram que 

não, pois ela serve mais para desenvolver atributos da área afetiva; e seus benefícios são 

limitados. 

5. Pergunta nº 7 - Na referida OME, havia o emprego de militares exclusivamente para as 

atividades da Operação Carro-Pipa?  Pode descrever como era o emprego dos militares 

envolvidos diretamente na atividade? Esses militares acumulavam funções diversas (por 

exemplo, Oficial de munições etc.)? 

Resposta: 2 (dois) responderam que sim, pois no Escritório da Pipa (na parte 

administrativa) existem militares que são integrantes apenas dessa seção, apesar de 

concorrerem a escalas de serviço. Já os outros 2 (dois) disseram que não, pois todos 

concorriam a tudo. 

6. Pergunta nº 8 - Os militares que eram empregados diretamente na Operação foram 

deslocados de outras seções? Se afirmativo, essas seções tiveram recompletamento? Se 

negativo, como ficaram as demandas e as atribuições dessas seções? 

Resposta: Todos disseram que sim, porém as seções que cederam esses militares não 
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tiveram recompletamento.  

7. Pergunta nº 9 - O quantitativo de militares empregados é suficiente para a área 

administrativa interna da OME (licitação, pagamento etc.)? 

Resposta: Todos disseram que é insuficiente. 

8. Pergunta nº 10 - Que influência a Política local (Município atendido) possuía na operação 

Pipa? 

Resposta: Nos militares do Exército nenhuma, mas na população local, sim.  

9. Pergunta nº 11 - Segundo a Portaria Interministerial nº 01 do Ministério da Integração 

Nacional (MI) e do Ministério da Defesa (MD), de 25 de julho de 2012, a Operação é 

apresentada como de caráter emergencial. Quantos anos que essa Operação está em 

funcionamento? Em todos esses anos o Exército sempre fez parte dela?  

Resposta: Há quase 20 anos. O Exército começou atuando em algumas questões pontuais 

e, depois, ao longo dos anos foi se envolvendo mais. Hoje, devido a inúmeros casos de 

fraudes, o Exército assumiu o controle e a fiscalização da Operação. 

10. Pergunta nº 12 - A Operação Carro-Pipa está sendo eficiente (sendo realizada de forma 

otimizada, de maneira mais rápida e com menos gastos) e eficaz (obtendo o melhor 

resultado com menor dispêndio de energia, não necessariamente gastando mais tempo ou 

prazo para isso), contando com os anos que a Operação possui? 

Resposta: Sim, está sendo eficiente em termo de condução da Operação. De quando 

começou para agora, teve uma melhoria significativa em relação aos processos de controle 

e fiscalização. Ter colocado um Oficial-General da reserva (Prestador de Trabalho por 

Tempo Certo – PTTC) foi uma melhoria de eficiência na Operação, pois antes, quando o 

militar responsável pela operação no Escritório da Pipa começava a ficar bom, ele, muitas 

vezes, era transferido. 

11. Pergunta nº 13 - Durante o período que o Senhor acompanhou o desenrolar da Operação, 

teve conhecimento de algum fato ou indício de fraude? Se afirmativo, pode descrever? 

Resposta: Todos disseram que sim. Casos como desvio de água; casos de a água não ser 

entregue; acidentes envolvendo militares; e retirada, sem autorização, do equipamento de 

controle de fiscalização fixado no caminhão. 
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12. Pergunta nº 14 - Durante esse mesmo período, a OME do Senhor chegou a instaurar 

algum procedimento administrativo para apurar eventual irregularidade decorrente da 

Operação? 

Resposta: 2 (dois) disseram que sim, um dos quais relatou que sua OME realizou cerca de 

160 sindicâncias nos dois anos em que ele permaneceu lá, e que a Operação Carro-Pipa 

teve um expressivo percentual nesses processos administrativos. Já os outros 2 (dois) 

disseram que não. 

13. Pergunta nº 15 - Tem conhecimento de ter ocorrido aumento do QCP da OME para 

atender o encargo da Op Pipa? Se afirmativo, como foi esse aumento? 

Resposta: todos disseram que não houve. porém 1 (um) deles disse que se fez necessário 

fazer um remanejamento interno de forma a reforçar os quantitativo de militares do 

escritório, após mapear os processos.  

Por fim, realizou-se uma última pergunta referente à existência de mais algum outro 

comentário relevante para a análise da Operação. De posse das respostas, formulou-se uma 

análise sucinta e objetiva das falas dos entrevistados, as quais geraram o seguinte quadro:  

Quadro 1 – Entrevistas com militares participantes da Operação Carro-Pipa 

 Militar Entrevista/Observação Função/OM 

Realizaram 

uma 

análise 

sucinta e 

objetiva  

Cel Visconte 

“Empregava 20% do efetivo total da 

minha Organização Militar (OM) na 

Operação Carro-Pipa (OCP), ainda sim o 

efetivo era insuficiente. É rotineiro 

denúncias sobre a OCP, das sindicâncias 

no 19ºBC, e a OCP tinha um expressivo 

percentual. Porém o benefício e 

abrangência da OCP, o papel do Exército 

Brasileiro (EB), isso temos que destacar. 

O EB foi a Instituição à que poderia ter 

sido confiada essa missão de a água estar 

sendo entregue e os recursos estarem 

sendo bem executados e como o mundo 

não é perfeito, no conhecimento de algo 

impróprio, a Força iria tomar 

providências. Ao longo dos anos, 

estudando a estrutura, tem-se adequado 

para ser mais eficiente e eficaz, reunindo 

capacidades, reunindo pessoas, os 

sistemas estão melhorando, nova 

licitação para melhora do sistema. O 

chefe da OCP no Comando Militar do 

Comandante 

(Cmt) do 19º 

BC entre 2016 e 

2018 (Salvador-

BA) 
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Nordeste (CMNE) é um Oficial General 

PTTC. A execução orçamentária está 

muito melhor devido a novos militares 

com experiência. A evolução foi vertical 

do CMNE para as OME, inclusive no 

apoio”. 

Cel 

Nascimento 

“Não sou a favor de o Exército continuar 

com mais essa atribuição, pois, no geral, 

trazem-se mais impactos negativos do 

que positivos. Tiram-se muitos militares 

das atividades-fim, além de ser 

insuficiente o número de militares 

empregados na OCP. É uma coisa que 

nunca acaba, seria interessante a 

perfuração de poços”. 

Cmt do 35º 

Batalhão de 

Infantaria de 

2006 a 2009 

(Feira de 

Santana - BA) 

TC Ulisses 

“apesar da perda de eficiência dentro da 

atividade-fim da OM, é uma missão que 

nós não podemos nos negar a cumprir. É 

uma missão que esperam que o Exército 

cumpra e enquanto estiver como ordem, 

temos que cumprir, porém nós temos que 

assessorar o poder público, para que isso 

não vire a política de desenvolvimento 

do Nordeste; tem que criar outras 

situações para que isso vá minimizando e 

tenda a zero, a não mais existir a 

operação”. Outrossim, o número de 

militares empregados na OCP é 

insuficiente. 

Trabalhou nas 

1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Seções e foi, 

também, 

Subcomandante 

do 31º Batalhão 

de Infantaria 

Motorizado 

entre 2005 a 

2012 (Campina 

Grande - PB) 

Cap Carneiro 

“A Operação, a meu ver, é eficaz, porém 

não é eficiente. Não vejo interesse dos 

governos anteriores de resolverem o 

problema. A partir do momento que a 

água for encanada, a população 

rapidamente esquecerá que o governo era 

quem os sustentava”. O número de 

militares empregados na OCP é 

insuficiente. 

Adjunto da 3ª 

seção e Cmt 

Pelotão de 

Operações 

Especiais do 17º 

Grupo de 

Artilharia de 

Campanha 

(Natal - RN) 
Fonte: Os autores (2018) 

 

Apresentados os resultados das entrevistas, será exposto agora o que foi levantado 

nos questionários, nos relatórios e nas observações realizadas nos Escritórios da Pipa na 6ª 

Região Militar e no 19º Batalhão de Caçadores (Organizações Militares responsáveis pela 

Operação Carro-Pipa), que são sediadas na cidade de Salvador - BA. As perguntas de um 
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questionário podem ser abertas, fechadas ou mistas. As utilizadas aqui foram as abertas, que 

em Neves e Domingues (2007, p.59) “(...) a resposta é livre, isto é, o informante escreve o que 

desejar sobre o assunto em pauta sem nenhuma espécie de restrição do pesquisador” (NEVES; 

DOMINGUES, 2007, p.59).  

Com isso, a apresentação dos resultados aqui seguirá a mesma metodologia utilizada 

na exposição dos resultados levantados nas entrevistas.  

1. Pergunta nº 1 – Qual o papel do Exército Brasileiro (EB) na Operação? 

Resposta: Realizar atividades de distribuição emergencial de água potável, principalmente às 

populações rurais do semiárido nordestino e norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo. 

2. Pergunta nº 2 – Qual a razão ou a finalidade do emprego do EB na Operação Carro-Pipa? 

Resposta: O Exército se encontra em todas as partes do nordeste, e essa função subsidiária 

visa amenizar o sofrimento dos sertanejos. 

3. Pergunta nº 3 – O Governo Federal acertou no emprego do EB na Operação Carro-Pipa? 

Resposta: Para o 19º BC sim, já para a 6ª RM depende, pois resulta naturalmente de uma 

resposta de caráter pessoal. 

4. Pergunta nº 4 – Como esse escritório analisa o Exército diante da Operação? 

Resposta: A ordem foi dada, o EB cumprirá e da melhor maneira possível, seguindo os 

princípios e valores da Instituição, melhorando, dessa forma, a imagem da Força. 

5. Pergunta nº 5 – A Operação Carro-Pipa ajuda na aproximação entre sociedade e Exército? 

Resposta: Sim. Representa a “mão amiga”. 

6. Pergunta nº 6 – Pode-se afirmar que a Operação serve como adestramento da tropa? Em 

que sentido? 

Resposta: Sim. Porém a atividade-fim da Operação não possui caráter militar (operacional), 

mas possibilita planejamento e execução das missões. 

7. Pergunta nº 7 – Nesse Escritório, há o emprego de militares destinados exclusivamente para 

as atividades da Operação Carro-Pipa? Pode transcrever como se dá o emprego dos militares 

envolvidos diretamente na atividade? Esses militares acumulam funções diversas (por 

exemplo, Oficial de TFM etc.)? 

Resposta: Na 6ª RM não existe exclusividade. Já no 19º BC existe sim militares que são 

exclusivos do Escritório da Pipa, apesar de participarem de escalas diversas. 
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8. Pergunta nº 8 – No âmbito da Organização Militar (OM), as atividades da Operação 

necessitam envolver outros militares da OM para cumprir seu objetivo? Se afirmativo, em 

quais tarefas? Quantos militares não exclusivos são empregados na OM para a realização da 

Operação? 

Resposta: Sim. Tarefas de fiscalização e controle das atividades. Mensalmente são 

empregados de 80 a 100 militares diretamente na Operação. 

9. Pergunta nº 9 – O quantitativo de militares empregados é suficiente para a área 

administrativa interna da OM (licitação, pagamento etc.)? 

Resposta: É adequado. 

10. Pergunta nº 10 - Que influência a política local possui na Operação? 

Resposta: Para o Exército Brasileiro nenhuma influência. 

11. Pergunta nº 11 - Segundo a Portaria Interministerial nº 01/MI/MD, de 2012, a Operação é 

apresentada como de caráter emergencial. Quantos anos que essa Operação está em 

funcionamento? Em todos esses anos o Exército sempre fez parte dela? 

Resposta: Há 20 anos. Sempre com a presença do Exército, ora em alguns casos pontuais, ora 

em outros intermitentes e depois ininterruptos. 

12. Pergunta nº 12 - Como ocorre a contratação de veículos empregados na Operação Carro-

Pipa? Como ocorre o abastecimento de combustível dos veículos (forma de pagamento)? 

Resposta: Por meio de licitações nas OME que executam as atividades da Operação. O 

Exército não tem utilizado de seus meios. 

13. Pergunta nº 13 - Que motivação de ordem política, observada por esse Escritório, 

acarretou a retirada e eventual ingresso de Município na Operação? 

Resposta: Não há informações sobre tal motivação. 

14. Pergunta nº 14 – Quais os impactos que podem acarretar ao EB e à Operação, se um 

município que está sendo atendido pedir para ser excluído e ser reintegrado, em seguida? 

Resposta: O município terá que aguardar 60 dias. Para ele voltar, terá que passar por todas as 

etapas novamente de fiscalização e apuração das reais necessidades de ser atendido, gerando, 

assim, ônus para a União. 

15. Pergunta nº 15 – Qual seria a forma ideal para o emprego do Módulo embarcado de 

Monitoramento (MEM) da Operação Carro-Pipa (ex.: controle do volume da água 

despejada na cisterna)?  
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Resposta: Atualmente, o MEM não dispõe de tecnologia que informa a quantidade de água 

captada pelo tanque e despejada na cisterna. 

 Pergunta nº 16 – Dentre esses anos de Operação Carro-Pipa, houve entraves jurídicos? 

Quais? Houve algum fato ou indício de fraude na Operação? 

Resposta: A 6ª RM disse que essa informação é de caráter reservado. O 19º BC disse que sim 

e exemplificou com o caso de um pipeiro que instalou o MEM em um veículo de passageiro e 

fez o percurso, como se fosse um caminhão. 

16. Pergunta nº 17 – Qual o efetivo atual usado na fiscalização? E como funciona o rodízio?  

Resposta: No 19º BC, são empregados 54 militares por mês na fiscalização. 

17. Pergunta nº 18 – Como funciona o pagamento dos pipeiros? Há algum entrave que retarde 

a liberação do recurso para esses profissionais? 

Resposta: O pipeiro presta o serviço. A partir daí é feita a conferência por parte do Exército. 

Se caso tiver tudo certo, o pagamento é realizado. Não há entraves, por parte da 

Administração Militar, no pagamento dos pipeiros. 

18. Pergunta nº 19 – Que influência a Política local (Município atendido) possui na Operação? 

Resposta: As prefeituras, por vezes, tentam se promover com a execução da Operação, mas o 

Exército inibe esse tipo de situação. 

19. Pergunta nº 20 - Quanto aos recursos recebidos por meio do repasse do Ministério da 

Integração Nacional, qual valor destina-se a despesas correntes (pessoal, locação, 

gasolina) e quais as despesas de capital (aquisição de bens com duração superior a 2 

anos)? 

Resposta: Os recursos em sua grande maioria são para despesas correntes. Despesas de capital 

são exceções. 

20. Pergunta nº 21 - Qual tem sido a repercussão do EB perante a população beneficiada? O 

que eles relatam? 

Resposta: Altamente positiva. Sem o apoio do Exército, a Operação não ocorreria. 

21. Pergunta nº 22 - Já há alguma repercussão administrativa quanto a esse novo decreto 

9.412, que entrará em vigor mês que vem, que atualiza os valores das modalidades de 

licitação? As chuvas, maiores em 2018, reduziram os gastos empregados na Operação 

Carro-Pipa? Qual a amplitude da relevância? 
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Resposta: Não há influência do citado decreto para a 6ª RM. Já para o 19º BC sim, pois existe 

a necessidade de se pagar o pipeiro em até 5 dias após a prestação de contas. No período 

chuvoso, há uma redução do número de municípios atendidos. 

22. Pergunta nº 23 – Por meio de ferramenta da administração para controlar processos 

(PDCA aplicado), quais fatores ineficientes foram observados e puderam ser corrigidos?  

Resposta: Alguns procedimentos administrativos, como empenhos não liquidados, tempo para 

pagamento de pipeiros, entre outros. 

23. Pergunta nº 24 – A Operação Carro-Pipa está sendo eficiente e eficaz nesses 20 anos de 

Programa? 

Resposta: O GCDA e o GPIPABRASIL são dois sistemas que aumentaram e melhoraram 

bastante a eficiência da Operação. 

24. Pergunta nº 25 – Quais vantagens e desvantagens que a Operação Carro-Pipa causou para 

essa OME? 

Resposta: As vantagens são reconhecimento da área de segurança sob responsabilidade da 

OM e grande aprendizagem pela complexidade que é a Operação. Já as desvantagens são: os 

riscos que a Operação gera (de acidentes com militares, de casos de corrupção etc.). 

Para finalizar as apresentações de resultados dos questionários, criou-se um quadro 

que sintetiza mais algumas informações importantes colhidas, por meio das observações e dos 

relatórios feitos por ocasião das visitas na 6ª Região Militar e no 19º Batalhão de Caçadores: 

Quadro 2 - Relatório da visita ao Escritório da OCP na 6ª RM. 

DATA OBSERVAÇÃO/RELATÓRIO/RESUMO 

20/06/2018 

Com a finalidade de conhecer um pouco mais sobre o 

funcionamento da nobre missão realizada pelo Exército 

Brasileiro e levantar dados e informações relevantes para o 

projeto de pesquisa e desenvolvimento do trabalho de 

conclusão de curso (TCC), foi realizada uma visita “in loco” e 

constatado que: 

 - O recurso utilizado na OCP é quase que na sua totalidade 

para custeio da operação (despesas Correntes), o que por sua 

vez é realizado com amparo de inexigibilidade de licitação. As 

verbas para despesas de Capital são exceções. 

  - É comum que a Prefeitura tenha interesse em manter a OCP 

ativa em sua região para utilizá-la como instrumento de 

imagem política. Entretanto, o Exército procura agir de forma 

isenta e basear-se na legalidade e naquilo que está previsto em 

cartilha, sem deixar margem para tais interferências. 

 - Embora tenham uma função específica dentro do Escritório 
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da OCP, todos fazem parte do efetivo da unidade, participando 

de todas as atividades comuns aos militares das demais seções e 

podendo ser escalados para outras missões alheias ao Escritório 

da OCP. 

 - As exclusões e reintegração de municípios fazem parte da 

Operação. Isso ocorre de forma dinâmica. Desde quando a 

OME constata que o município não está precisando de água, o 

mesmo pode ser suspenso temporariamente por até 60 dias. Isso 

explica a volatilidade de Municípios. 
Fonte: Os autores (2018) 
 

Quadro 3 -Relatório da visita ao Escritório da OCP na 6ª RM 

DATA OBSERVAÇÃO/RELATÓRIO/RESUMO 

05/07/2018 

Com a finalidade de conhecer um pouco mais sobre o 

funcionamento da nobre missão realizada pelo Exército 

Brasileiro e levantar dados e informações relevantes para o 

projeto de pesquisa e desenvolvimento do trabalho de 

conclusão de curso (TCC), foi feita uma visita “in loco” e 

constatado que: 

 - O recurso utilizado na OCP é quase que na sua totalidade 

para custeio da operação (despesas Correntes), o que por sua 

vez é realizado com amparo de inexigibilidade de licitação. As 

verbas para despesas de Capital são exceções. No ano de 2017 

só houve despesas Correntes. 

  - A presença dos militares é percebida nos mais remotos 

municípios, realizando uma atividade com fins assistenciais e 

solidários que possibilitam maior reconhecimento e 

aproximação com a população. Assim, o Exército cumpre sua 

missão sem alarde e de forma profissional e solidária, buscando 

minimizar o sofrimento do sertanejo e atentando para os 

princípios da ética, probidade e honestidade. 

 - É comum que a Prefeitura tenha interesse em manter a OCP 

ativa em sua região para utilizá-la como instrumento de 

imagem política. Entretanto, o Exército procura agir de forma 

isenta e basear-se na legalidade e naquilo que está previsto em 

cartilha, sem deixar margem para tais interferências. 

- O escritório é composto pela chefia e mais 5 subseções: 

planejamento e gestão, sistemas (Gerenciamento e Controle e 

Distribuição de Água – GCDA e Gestão Pipa-Brasil 

- GPIPABRASIL), credenciamento e fiscalização operacional e 

total prestação de contas. Embora tenham uma função 

específica dentro do Escritório da OCP, todos os militares 

realizam atividades de rotina do batalhão, como encarregados 

de Inquérito Policial Militar (IPM) e sindicâncias, serviços de 

escala, fiscal de contratos e apoio a instrução. 

 - As exclusões e reintegração de municípios fazem parte da 

operação. Isso ocorre de forma dinâmica. Desde quando a OME 
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constata que o município não está precisando de água, o mesmo 

pode ser suspenso temporariamente por até 60 dias, isso explica 

a volatilidade de Municípios. 

 - Há uma grande dificuldade em controlar, fiscalizar e 

monitorar as atividades da operação nos diversos lugares de 

responsabilidade do batalhão, levando em consideração à 

distância mínima em torno de 300 Km e a máxima em torno de 

800 Km, impactando, assim, o efetivo da OM, tirando militares 

de suas atividades-fim para o cumprimento dessas atividades-

meio, fazendo com que outros militares fiquem sobrecarregados 

e acumulando funções. 
Fonte: Os autores (2018) 

7 REVISÃO LITERÁRIA E DISCUSSÕES 

Ter acesso à água potável no semiárido brasileiro não é tão simples como parece ser 

para outras regiões do país. Já não é de hoje que essa região passa por grandes dificuldades 

para que sua população tenha condições mínimas de existência. A falta de água potável 

disponível gera grandes impactos e traz enormes prejuízos para o povo dessas localidades. 

De acordo com Silva (2003, p.22): 

A Região Nordeste ocupa 18,27% do território brasileiro, com uma área de 

1.561.177,8 km². Desse total, 962.857,3 km² situam-se no Polígono das Secas, 

conforme delimitado em 1936, através da Lei 175, e revisado em 1951, abrangendo 

oitos Estados nordestinos – exceto o Maranhão – e uma área de 121.490,9 km² em 

Minas Gerais. Já o Semiárido ocupa 841.260,9 km² de área no Nordeste e outros 

54.670,4 Km² em Minas Gerais, caracterizando-se por apresentar reservas 

insuficientes de água em seus mananciais. Recentes estudos indicam que o 

fenômeno das secas remonta a milhares de anos, antes mesmo da ocupação humana 

no Nordeste brasileiro. De acordo com dados da Coordenação de Defesa Civil da 

SUDENE, a ocorrência de secas na Região se verifica desde antes da chegada dos 

europeus ao continente. Inclusive alguns vestígios de barragens foram encontrados 

em rios no estado do Ceará, o que mostra que o homem nativo do Nordeste já 

utilizava pedras para represar a água dos rios. 

Percebe-se que a crise de água no Nordeste está arraigada há anos, não havendo 

previsão, a curto prazo, desse problema ser resolvido. Segundo Silva (2003, p.22):  

As secas têm causas de proporções planetárias e são influenciadas por diversos 

fatores, dentre os quais vale destacar: a diferença de temperatura superficial das 

águas do Atlântico Norte, que são mais quentes e as do Atlântico Sul, frias; 

deslocamento da Zona de convergência intertropical para o Hemisfério Norte em 

épocas previstas para permanência no Sul; e o aparecimento do fenômeno conhecido 

como El Niño, caracterizado pelo aumento da temperatura no Oceano Pacífico 

Equatorial Leste. 

Isso revela a fragilidade da região Nordeste referente a esses fatores que não são 

controlados e que já trouxeram e podem trazer, ainda, grandes prejuízos ao povo do sertão 

nordestino. 
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Além de tudo isso, ainda segundo Silva (2003, p.22): 

(...) as formas do relevo do Nordeste e a alta refletividade da crosta se apresentam 

como os principais fatores locais inibidores da produção de chuvas. Por um lado, as 

mudanças demográficas experimentadas pelo país, além de agravar a situação 

existente no polígono das secas, ainda estendem o problema da escassez de água 

para outras áreas, como é o caso das grandes cidades. Essas peculiaridades exigem 

soluções efetivas que possibilitem aos habitantes da Região, se não a superação 

imediata dos problemas, pelo menos a instauração de uma condição estável de 

convivência socioeconômica. O que tem ocorrido, no entanto, ao longo dos anos, é 

que, como as políticas de combate à seca não têm logrado resultados mais 

consistentes a situação do semiárido só tem se agravado. 

Constata-se aqui, pelas evidências apresentadas pelo autor, que a situação do 

semiárido nordestino é bem delicada em relação à falta d’água, pois nos últimos anos, a 

situação dessa região tão castigada pela falta de chuva tem se agravado. Diante disso, 

acredita-se que esse problema de falta d’água no Nordeste não terminará no curto e médio 

prazo. 

 Para ratificar o que já foi dito, Rebouças (1997, p.129) diz que: 

Efetivamente, a crise da água no Brasil, especialmente na região Nordeste, resulta 

da intervenção altamente predatória neste espaço, levando ao efeito perverso de 

aplicar, a um fenômeno marcadamente estrutural, políticas seladas pela visão 

conjuntural que induzem ao cultivo do problema. Os problemas resultam 

basicamente da falta de gerenciamento efetivo das ações desenvolvimentistas em 

geral e da água em particular. Ao contrário, estimulam-se urbanização e 

industrialização – mediante incentivos vários – em áreas nas quais já se tem escassez 

de água para abastecimento. Ademais, a qualidade da água dos mananciais utilizados 

é degradada pelo lançamento – deliberado ou tolerado – de esgotos domésticos e 

industriais não-tratados, uso e ocupação inadequada do meio físico e outros fatores 

impactantes(...). Em consequência, temos crise de água, como temos crises de 

alimentação, de saúde, de escola, de habitação, de administração, dentre outras. 

Entre os fatores que muito contribuem à situação de crise de água no Brasil, 

mormente na região Nordeste, podem ser destacados os seguintes: Crescimento 

rápido e desordenado das demandas, situação bem ilustrada pelo fato de apenas nove 

regiões metropolitanas totalizarem 42,5 milhões de habitantes, ou seja, 27% do total 

da população brasileira em 156 municípios, ou 3% do total; Degradação da 

qualidade dos mananciais normalmente utilizados, em níveis nunca imaginados. 

Esse quadro resulta do lançamento de esgotos domésticos e industriais não-tratados 

(90% dos esgotos domésticos e 70% dos efluentes industriais) e das formas de 

disposição do lixo produzido. Efetivamente, convive-se com a maioria do lixo que 

se produz. São 241.614 toneladas de lixo produzidas diariamente no país, das quais 

cerca de 90 mil são de lixo domiciliar. Além disso, rios, lagoas e até praias situadas 

no meio urbano frequentemente apresentam qualidade de água imprópria ao banho. 
Baixa eficiência dos serviços de saneamento básico, situação caracterizada pelas 

grandes perdas de água tratada nas redes de distribuição (entre 25 e 60%), grandes 

desperdícios gerados pela cultura da abundância, pelo absolutismo nas empresas e 

pelo obsoletismo dos equipamentos (torneiras e descargas sanitárias em especial). 
Na agricultura a situação é ainda mais precária, à medida que predomina o uso de 

métodos de irrigação de superfície (espalhamento, pivô central, aspersão 

convencional e similar) cuja eficiência média, em mais de 90% dos casos, é de 

apenas 30%. A importância da tarefa se impõe pelas consequências 
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socioeconômicas óbvias – decorrentes do uso racional dessa riqueza – e pelas 

implicações ambientais e de mercado, cujo alcance é mundial. 
          Ante o exposto, percebe-se a grande dificuldade existente em relação ao acesso de água 

potável no semiárido nordestino. Para ratificar ainda mais essa informação, é trazido, também, 

que cerca de 26,7% da população nordestina não tem acesso à água tratada (INSTITUTO 

TRATABRASIL, 2018). 

7.1 HISTÓRICO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA 

           No ano de 1998, mais especificamente no mês de agosto, o Exército Brasileiro teve seu 

primeiro contato com o Programa Emergencial de Distribuição de Água, mediante um 

convênio formalizado com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

O Comando Militar do Nordeste foi o representante do Exército nesse convênio.  Essa 

distribuição de água se dava e, ainda, se dá por meio de carros-pipa. A partir disso, todos os 

anos subsequentes, a Força Terrestre esteve envolvida em diversas atividades da Operação 

(MELLO, 2018). 

          Já no ano de 2005, o Programa foi implementado pela Portaria Interministerial nº 

7/MI/MD, de 10 de agosto de 2005, revogada pela Portaria Interministerial Nº 1/MI/MD, de 

25 de julho de 2012, atual instrumento legal que rege a Operação (BASSAN, 2018). 

         Essa Portaria Interministerial de julho de 2012, sofreu algumas atualizações com a 

publicação da Portaria Interministerial Nº 2/MI/MD, de 27 de março de 2015.    

           Diante do exposto, pode-se perceber que a Operação, apesar de ser encarada como um 

programa de caráter emergencial, já está em funcionamento há 20 anos, trazendo algumas 

consequências que serão levantadas no decorrer deste trabalho para se analisar os impactos 

que isso têm trazido para a Administração Militar. 

7.2 OS MINISTÉRIOS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO CARRO-PIPA 

A Operação Carro-Pipa é um programa do Governo Federal, sendo o resultado da 

cooperação técnica e econômica mútua entre os Ministérios da Integração Nacional e da 

Defesa. A Portaria Interministerial Nº 1/MI/MD, de 25 de julho de 2012 traz em seu artigo 1º, 

a seguinte definição: 

Art. 1º - Fica estabelecida mútua cooperação técnica e financeira entre os 

Ministérios da Integração Nacional e da Defesa para a realização de ações 

complementares de apoio às atividades de distribuição emergencial de água 
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potável, prioritariamente às populações rurais atingidas por estiagem e seca 

na região do semiárido nordestino e região norte dos Estados de Minas Gerais 

e do Espírito Santo, sendo denominada Operação Carro-Pipa. 

Com isso, percebe-se que os dois principais responsáveis pelo planejamento e a 

execução da Operação Carro-Pipa são os Ministérios da Integração Nacional e da Defesa, 

apesar de existirem outros órgãos e outras instituições (federais, estaduais e municipais) 

também responsáveis por partes do Programa. 

7.3 A DIMENSÃO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA E A PARTICIPAÇÃO DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO NA VANGUARDA DO PROGRAMA 

Neste momento, tem-se por objetivo a análise da participação e dimensão do Exército 

Brasileiro na Operação Carro-Pipa dentro do contexto dos programas que prospectaram em 

compreender a região do semiárido.  

A OCP atende cerca de 4 milhões de pessoas (em 849 municípios), com quase 30 

Organizações Militares Executoras, com um número aproximado de 7 mil pipeiros 

contratados, distribuindo diariamente milhares de litros de água a pessoas carentes e 

necessitadas de um mínimo existencial para sua sobrevivência (BASSAN, 2018). 

A Operação abrange atualmente nove Estados da federação (Piauí, Ceará, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o norte de Minas Gerais), incluídos 

no semiárido brasileiro, compreendendo uma área de 969.589,4 Km². Por dia são empregados 

cerca de 826 militares e os recursos investidos no Programa ultrapassam 1 bilhão de reais 

(BASSAN, 2018). 

O Comando Militar do Nordeste (CMNE), por meio do Escritório de Coordenação da 

Operação Carro-Pipa, é o responsável por coordenar todas as atividades relativas à Operação. 

Ele se faz representar por 3 Regiões Militares (RM): 6ª RM, 7ª RM e 10ª RM. Estas 

subdividem-se em Organizações Militares, as quais fazem parte da estrutura organizacional 

do Exército, que na Operação Carro-Pipa recebem o nome de Organização Militar Executora 

(OME) (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017). 

No âmbito da 6ª Região Militar, existem 06 OME responsáveis por atender os estados 

da Bahia, Sergipe e Minas Gerais. Por sua vez, no âmbito da 7ª Região Militar, são 14 OME 

empenhadas em atender os estados de Alagoas, Pernambuco, Bahia, Paraíba e Rio Grande do 
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Norte. Por fim, no âmbito da 10ª Região Militar, 7 OME atendem os estados do Ceará e Piauí 

(OLIVEIRA JÚNIOR, 2018) 

Para que a Operação Carro-Pipa se desenvolva, as ações de sustento à distribuição 

emergencial de água potável abrangem o levantamento de dados e informações acerca das 

regiões a serem atendidas, a disponibilização de recursos orçamentários e financeiros, o 

planejamento e a execução da logística de distribuição da água potável à população e a 

fiscalização da execução do Programa. (PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 01/MI/MD, 

2012). 

Diante do exposto, percebe-se que a Operação envolve grandes quantidades de 

recursos, tanto materiais como, também, recursos humanos e financeiros. Por isso, torna-se 

ainda mais importante um estudo mais aprofundado sobre as questões e os recursos que 

envolvem toda a Operação Carro-Pipa. 

7.4 ORGANIZAÇÕES MILITARES EXECUTORAS 

Adiante, essa Operação se tornou possível, sobretudo, pela presença pontual do 

Exército em diversas regiões do Nordeste. Assim, por meio de suas distintas Organizações 

Militares Executoras, unidades militares responsáveis pela execução da distribuição 

emergencial de água potável nos Municípios, esse programa teve grande projeção no 

semiárido. 

Em consulta realizada no programa GPIPABRASIL (conceituado e explicado na seção 

7.6), as OME que estão ativas na Operação Carro-Pipa são 28 (referência do mês de 

janeiro/2018). No Quadro 4, segue a listagem dessas OME, as quais estão ordenadas por 

ordem de entregas ou distribuições e o volume em metros cúbicos de água potável. 

Quadro 4 - Relação de OME empregadas na OCP 

OME Cidade Estado Entregas Volume m
3
 

72º Batalhão de Infantaria 

Motorizado 
Petrolina PE 23.110 211.025,28 

23º Batalhão de Caçadores Fortaleza CE 15.934 160.209,16 

25º Batalhão de Caçadores Teresina PI 14.011 112.451,00 

19º Batalhão de Caçadores Salvador BA 11.485 119.013,82 

40º Batalhão de Infantaria Crateús CE 10.148 107.717,74 

28º Batalhão de Caçadores Aracajú SE 10.148 109.826,23 

35º Batalhão de Infantaria Feira de Santana BA 8.789 96.386,24 



 

 

 

 

27 

 

 

 

Parque Regional de Manutenção / 10 Fortaleza CE 8.627 106.307,33 

71º Batalhão de Infantaria 

Motorizado 
Garanhuns PE 8.303 91.841,00 

16° Regimento de Cavalaria 

Mecanizado 
Bayeux PB 8.009 82.351,04 

10º Depósito de Suprimento Fortaleza CE 6.223 61.539,13 

16º Batalhão de Infantaria 

Motorizado 
Natal RN 5.820 59.747,02 

59º Batalhão de Infantaria 

Motorizado 
Maceió AL 5.806 70.566,29 

7º GAC - Grupo de Artilharia de 

Campanha 
Olinda PE 5.650 60.919,45 

15º Batalhão de Infantaria 

Motorizado 
João Pessoa PB 4.728 47.693,14 

7º Batalhão de Engenharia de 

Combate 
Natal RN 3.502 33.062,58 

17º GAC - Grupo de Artilharia de 

Campanha 
Natal RN 3.474 32.401,83 

31º Batalhão de Infantaria 

Motorizado 
Campina Grande PB 3.345 36.382,27 

14º Batalhão de Infantaria 

Motorizado 
Jaboatão dos Guararapes PE 2.495 25.874,36 

4º Batalhão de Engenharia de 

Construção 
Barreiras BA 2.490 27.394,23 

1º Batalhão de Engenharia de 

Construção 
Caicó RN 2.312 24.076,83 

4º Batalhão de Comunicações Recife PE 2.302 23.133,61 

10ª Companhia de Engenharia de 

Combate 
São Bento do Una PE 1.600 17.246,00 

1ª Companhia de Infantaria Paulo Afonso BA 1.325 12.940,72 

4º Batalhão de Polícia do Exército Recife PE 1.260 13.926,27 

2º Batalhão de Engenharia de 

Construção 
Teresina PI 619 6.560,72 

14º Batalhão Logístico Recife PE 603 6.376,20 

3º Batalhão de Engenharia de 

Construção 
Picos PI 338 2.704,00 

 
Total 

 
172.456 1.759.673,49 

Fonte: GPIPA, Jan/2018     

 

Para que uma OME se torne responsável pela fiscalização e execução da Operação é 

preciso que o CMNE encaminhe para a Região Militar os municípios incluídos na Operação, 

de acordo com o Estado a que pertença, para que posteriormente se defina a unidade militar 

encarregada dessa missão. 
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7.5 A OPERAÇÃO CARRO-PIPA DIANTE DE OUTROS PROGRAMAS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL A LUGARES ÁRIDOS OU SEMIÁRIDOS 

A distribuição de água potável também é a realidade de outros países. Contudo, não 

houve achados ou relatos até o momento de outros programas desse feitio em andamento, 

levando em consideração as características da OCP. Apesar disso, cabe informar que o país da 

Somália, no continente africano, desenvolveu uma grande operação de distribuição de água 

potável. De acordo com o protagonista desta missão, Comitê Internacional da Cruz Vermelha 

(CICV), os principais motivos para a escassez de água envolvem situações de secas e 

enchentes, pressões sobre os poucos pontos de abastecimento de água disponíveis, ausência 

de serviços estatais, dentre outros problemas de cunho eminentemente político (ICRC, 2014). 

O CICV, em 2013, distribuiu água potável a quase 375 mil pessoas, não restringindo 

seu uso tão somente ao humano, mas também ao animal, como o gado. Assim, expressa-se  

Respondemos à maioria das necessidades agudas, quando todas as outras opções já 

se esgotaram, levando água em caminhões pipa para as comunidades, Mousa. Em 

Gedo, as rações emergenciais de água foram entregues a cerca de 42 mil pessoas e 

ao seu gado durante os meses de seca. No distrito de Jowhar em setembro de 2013, 

11,5 mil pessoas deslocadas pelo conflito se mudaram para a cidade de Jowhar, onde 

o CICV fornece rações vitais de água em caminhões-pipas. Ao mesmo tempo, a 

organização está reabilitando um poço cavado à mão e está construindo dois pontos 

de captação de água na sua região natal, à qual muitas pessoas esperam voltar nos 

próximos meses (ICRC, 2014). 

 

É notório e louvável a iniciativa do CICV em trabalhar na ação de fornecimento de 

água potável, processando diversas alternativas para que essa água chegue ao seu destino, 

dentre elas a utilização de caminhões pipa, a exemplo da Operação Carro-Pipa no Brasil. 

Apesar desse programa cumprir seu objetivo, quando comparado à Operação Pipa, e 

levando em consideração o fator climático, tem-se que há semelhanças significativas entre 

eles, observando os meios e recursos empregados, qual seja: caminhão-pipa. Entretanto, o 

CICV disponibilizou o acesso à água para quase 375 mil pessoas, ao passo que a Operação 

Carro-Pipa já atendeu cerca de 3,9 milhões de brasileiros. Ainda, a área que corresponde à 

Somália é de 637.657 km², por outro lado a área do Semiárido brasileiro é de 1,12 milhão de 

km² (SUDENE, 2017). O gráfico 1 sintetiza esses dados: 
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Gráfico 1 – Comparação entre o programa de distribuição de 

água potável na Somália (CICV) e no Semiárido Brasileiro 

(OCP) 

 
                                   Fonte: Os autores (2018) 

Essas diferenças são consideráveis, pois marcam a grandeza e a complexidade do 

atendimento da Operação Carro-Pipa. Sendo possível sua execução devido ao elevado nível 

de capilaridade do Exército no território brasileiro, tendo sua missão condicionada pelas 

dimensões continentais do país, marcado pela multiplicidade de ambientes geográficos, 

destacando o semiárido. 

Outro programa incipiente no país, porém que vale a pena pontuar, dada sua rápida 

expansão, é a distribuição de água patrocinado pela empresa Ambev, cujo projeto se 

denomina AMA. Esse projeto resume que 100% do lucro das garrafas de água vendidas será 

revertido a projetos de acesso à água potável no semiárido brasileiro. A verba investida por 

essa empresa viabilizou obras para a perfuração de poços de água e a instalação de micro 

usinas de energia solar que diminuem consideravelmente o custo de distribuição da água. 

Depois da inauguração dessas instalações, estas serão geridas pela própria comunidade 

(AMBEV, 2017). Como dito, o projeto está em passos iniciais, tendo atendido 7.502 pessoas 

até o momento, numa área correspondente ao Estado do Ceará (AGUAAMA, 2018). 

7.6 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA NO CONTROLE E NA FISCALIZAÇÃO DA 

OPERAÇÃO CARRO-PIPA 

 O conceito de eficiência administrativa está em evidência nos dias atuais, pois não 

cabe mais à Administração Pública desconsiderar a medição de suas atividades, ações, seus 

processos, projetos e resultados. Mas como se pode evidenciar essa eficiência administrativa 
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que todo gestor e toda organização pública e militar deve sempre buscar e melhorar? Segundo 

Slomsky (2011, p. 29): “a eficiência evidencia-se quando a relação consumo-produto ficou 

dentro do esperado”. Ou seja, existe um planejamento, uma previsão prévia do que se fará, de 

como os recursos serão empregados e de como serão gastos a fim de se ter resultados dentro 

daquilo que foi planejado e, também, do que se previu. Chiavenato (1994, p. 70) acrescenta 

que: 

 (...) A eficiência é uma relação entre custos e benefícios. Assim, a eficiência está 

voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas 

(métodos), a fim de que os recursos sejam aplicados da forma mais racional possível 

(...). 

 

Com isso, pode-se perceber que a eficiência está mais voltada para os meios e não para 

os fins em si, ou seja, ela não está preocupada com os resultados, mas sim com a maneira pela 

qual se conseguirá atingir o fim. 

É nesse propósito de se tentar ser mais eficiente, trazendo melhores resultados para a 

Administração Pública, que o princípio da eficiência foi inserido no art. 37 da Constituição da 

República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Essa mudança se 

fez necessária porque o Brasil passa por uma transição de um modelo de Administração 

Pública mais burocrático para um padrão de Administração Pública mais gerencial, com mais 

flexibilidade, mais qualidade e buscando sempre obter melhores resultados (SECCHI, 2009). 

Alinhado com esse pensamento, o Exército Brasileiro busca enquadrar seus processos 

e suas atividades dentro desse novo conceito de Administração Pública, buscando uma melhor 

e maior eficiência administrativa, melhorando e aprimorando cada vez mais seus projetos e 

programas a fim de proporcionar à sociedade brasileira e a todos os interessados melhores 

resultados de desempenho. E no contexto da Operação Carro-Pipa isso não é diferente. A 

Força Terrestre vem medindo seus resultados para verificar a eficiência administrativa dos 

processos de controle e de fiscalização com o desenvolvimento de sistemas chamados de 

Fiscalização Total (BRASIL, 2009). 

Assim, há de se descrever e compreender, primeiramente, esses aparelhamentos 

tecnológicos que gerenciam e inspecionam a lisura em que é realizada a distribuição de água 

potável na região do semiárido. 

A Operação conta com três sistemas informatizados para gestão e geração de 

relatórios, quais sejam (BRASIL, 2015): 
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Gerenciamento e Controle de Distribuição de Água – GCDA; 

Sistema de Monitoramento e Rastreamento Eletrônico da Operação – 

GPIPABRASIL; 

Módulo Embarcado de Monitoramento – MEM. 

 

Segundo o Anexo M da Ordem de Serviço nº 008 do Escritório da Operação Carro-

Pipa do Comando Militar do Nordeste (CMNE), o sistema GCDA é a principal ferramenta de 

gestão da operação: 

 (...) a. O sistema GCDA se constitui na principal ferramenta de gestão da Operação, 

razão pela qual as OME deverão manter o sistema permanentemente atualizado. 

b. Visando o constante acompanhamento da Operação, os Comandantes das OME 

deverão acessar o Sistema GCDA pelo menos uma vez por semana, determinando 

ao Coordenador da Operação ação sobre as pendências porventura existentes. 

c. As OME devem negativar no Sistema tanto os pipeiros quanto os veículos que 

comprovadamente estiverem envolvidos em fraudes. 

 

Esse sistema, como bem descrito na Ordem de Serviço, foi criado para subsidiar as 

atividades de cadastro, controle e fiscalização da distribuição emergencial de água potável às 

localidades dos municípios em estado de emergência. Em sua gênese, a tecnologia se resumia 

em obter informações referentes à Operação para concepção de um ambiente virtual de gestão 

e controle. 

Ainda cabe ressaltar que o Exército é o desenvolvedor do referido sistema, ficando 

essa responsabilidade a cargo do 5º Centro de Telemática de Área (5º CTA), Organização 

Militar do Exército Brasileiro do setor de Tecnologia da Informação, subordinada ao 

Comando Militar do Nordeste. Com isso, todos Órgãos de Execução estão cadastrados neste 

sistema, tendo por fim sua constante atualização, conforme informações colhidas (BRASIL, 

2009). 

Segundo BRASIL (2009), o GCDA se desenvolveu numa plataforma virtual, sendo 

possível o acesso a esse ambiente por meio da intranet do EB.  Ademais, os usuários das 

informações cadastradas são as OME, o CMNE e o COTER, sendo a atuação desses dois 

últimos a fiscalização e a coordenação da operação. 

Diante disso, o GCDA constitui-se em módulos, os quais apresentam tarefas distintas 

do sistema: Cadastro, Operação, Controle, Relatórios, Administração e Ajuda (BRASIL, 

2009). 

No módulo Cadastro, os dados significantes da OCP são inseridos no sistema. Nesses 

dados constam elementos (tais como OM, Militares, Gestores, Municípios, Localidades, 
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Pontos de Abastecimento, Mananciais, Controladores, Comissões Municipais, Motoristas e 

Veículos), os quais facilitam as atividades de gestão, controle e fiscalização da distribuição de 

água potável (BRASIL, 2009).  

Após, no módulo Operação, constam o armazenamento dos dados concernentes às 

Organizações Militares Executoras (OME) e Fiscalizadoras, ocasião em que permite o acesso 

às informações sobre contratos de credenciamento, as rotas de distribuição e o mapa da 

operação. Este, dentre outros dados, apresenta informações da localização dos pontos de 

abastecimento (PA) e dos mananciais, além do conhecimento minuciado sobre os pipeiros, os 

responsáveis pelos PA, os reservatórios de água e a população atendida. 

O principal módulo do GCDA, nos termos do BRASIL (2009), é o Controle, 

auxiliando, também, na atividade de controle e fiscalização, tendo como característica a 

eficiência no emprego dos recursos do programa. O módulo nos mostra as atividades de 

“Trâmite de Municípios”, “Distribuição de Água”, “Pagamento de Pipeiro”, “Prazo de 

Operação”, “Planilha Mensal do COTER”, “Planilha Semanal do COTER”, “Solicitação de 

Recursos” e “Capacidade Operacional”. No tocante ao controle da distribuição da água, o 

sistema apresenta que podemos auferir os números de viagens realizadas pelos pipeiros, suas 

respectivas distâncias percorridas e valores devidos pelos serviços (BRASIL, 2009). 

Cabe salientar que a Planilha Mensal do COTER, responsável pela coordenação da 

OCP, emite um relatório mensal geral com informações do emprego dos recursos da 

operação, evidenciando os valores pagos aos pipeiros, o consumo de água pela população e o 

número de carradas (viagens) dos pipeiros (GCDA, 2013-2018). 

Ainda, estimativa mensal de recursos financeiros para as ações de coordenação, 

fiscalização e execução da Operação deve ser remetida ao Comandante do CMNE, via 

Sistema GCDA. 

 Para que o sistema seja também eficaz e capaz de oferecer informações precisas, os 

dados devem, permanentemente, serem atualizados. 

1) O Portal da Operação Carro-Pipa e o Sistema de Gerenciamento e Controle de 

Distribuição de Água (Sistema GCDA) serão as ferramentas de controle a serem 

utilizadas por todos os níveis de coordenação, particularmente pelo CMNE e pelo 

COTER, razão pela qual as OME deverão manter os dados sob suas 

responsabilidades permanentemente atualizados, de forma a permitir informações 

confiáveis em tempo oportuno (...) (ANEXO M DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 008 

DO ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO COMANDO MILITAR 

DO NORDESTE - CMNE, 2015)  

  



 

 

 

 

33 

 

 

 

Segue Tabela 1 demonstrativa extraída do GCDA, sendo possível verificar o número 

de habitantes e os municípios que permanecem na Operação até o mês de junho de 2018. 

 

Tabela 1 - Número de Municípios e  

habitantes da OCP. 

Referência:   (Atual) (Junho/2018) 

Estado Municípios Habitantes 

AL 29 93.095 

BA 90 512.602 

CE 13 49.859 

MG 8 11.193 

PB 137 289.031 

PE 106 435.557 

PI 15 33.382 

RN 95 147.389 

SE 12 36.017 

Total: 505 1.608.125 

Fonte: BRASIL (2013-2018) 

 

Além de controlar as informações que são obtidas pela fiscalização pessoal ou outros 

meios aferidores, o referido sistema documenta que os dados de mudança ou alteração da 

situação dos municípios, seja no tocante a sua inclusão ou exclusão do programa, são 

atualizados, sendo atribuído sua gestão à Organização Militar Executora. 

Adiante, temos o Sistema de Monitoramento e Rastreamento Eletrônico da Operação 

(GPIPABRASIL), um sistema informatizado que tem por finalidade acompanhar todas as 

etapas da distribuição de água potável na região do semiárido, desde a contratação do 

motorista até o recebimento da água no ponto de abastecimento. Cabe lembrar que em tempos 

passados esse controle realizava-se de maneira manual, com fichas e planilhas preenchidas, o 

que era motivo de retardo no desempenho da fiscalização (TBK, 2012).  

O Manual do Sistema TBK (2012) descreve a criação desse sistema, ficando a cargo 

do seu desenvolvimento, implantação e evolução de empresas civis. Assim, propuseram uma 

solução na execução do serviço de entrega de água potável por caminhões-pipa, realizando o 

seu monitoramento de forma logística. 

http://gcda.5cta.eb.mil.br/
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Para realizar o que se propõe nesse sistema, criou-se os chamados Módulos 

Embarcados de Monitoramento (MEM), equipamentos que são instalados no caminhão-pipa, 

os quais se valem dos softwares para rastreamento veicular e controle de identificação 

pessoal, com o fim de complementar e efetivar a fiscalização e a gestão da OCP. Esse 

equipamento em síntese: 

Tem como objetivo assegurar o recebimento da água pela população beneficiada, 

rastrear os veículos agregados na Operação Carro-pipa, automatizar a geração de 

dados, a fiscalização dos motoristas e o pagamento dos pipeiros (TBK, 2012, p.3).  

 

No que toca ao software, o sistema admite diversas maneiras de monitoramento, sendo 

mais usual os relatórios em tempo real, promovendo a gestão da distribuição de água potável. 

Ademais, o sistema apresenta de modo sintetizado informações sobre os veículos que estão 

cadastrados na Operação (operacionais, em manutenção, bloqueados ou em análise), 

numerário dos cadastros ativos e situação das entregas (TBK, 2012). 

 Segundo o anexo M da Ordem de Serviço (OS) 008 do Escritório da Operação Carro-

Pipa do CMNE, o sistema GPIPABRASIL é o responsável pela fiscalização do pipeiro 

(intensificar a sua utilização e corrigir eventuais problemas com a presteza necessária) 

 Ainda conforme o anexo M da OS 008 do CMNE, o GPIPABRASIL visa reduzir 

custos financeiros da Operação, tendo em vista a utilização alternativa de fiscalização 

indireta, ocasião em que se deve verificar a realização da captação de água no manancial 

cadastrado. Além disso, informa se os itinerários percorridos pelos pipeiros são os mesmos da 

base de cálculo do pagamento e se as cisternas dos Pontos de Abastecimento cadastrados 

recebem a água potável. 

  No modelo de contrato, consta as seguintes orientações de utilização do referido 

sistema para fiscalizar a atuação dos pipeiros: 

5.6. Todo carro-pipa a ser utilizado terá, obrigatoriamente, Módulo Embarcado de 

Monitoramento-MEM, equipamento a ser instalado no referido veículo com a 

finalidade de possibilitar ocorrência de acompanhamento e rastreamento eletrônicos 

da execução dos serviços (...)  

10.1.3. obter do Apontador, quando do descarregamento da água na cisterna, o ticket 

que comprova a entrega da água no ponto de abastecimento; ou realizar o 

correspondente registro junto ao Sistema GPIPABRASIL, fazendo a leitura do 

Cartão do Beneficiário junto ao Módulo Embarcado de Monitoramento-MEM (...) 

10.1.12.1. O(s) condutor(es) do(s) veículo(s) receberá(ão) “Cartão do Motorista”, o 

qual será utilizado para comprovação da prestação do serviço, no Sistema 

GPIPABRASIL (...)(BRASIL,2015) 
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Diante do exposto, verifica-se que o GPIPABRASIL e o MEM são ferramentas de real 

relevância utilizadas pelos escritórios da OCP, tendo, como já visto, a finalidade de rastrear e 

fiscalizar os elementos formadores da Operação, permitindo, ademais, constatar a 

conformidade ou não conformidade da entrega de água potável ao beneficiário. O sistema, 

num primeiro momento, cumpre com os objetivos propostos, porquanto efetiva o 

gerenciamento das atividades desenvolvidas na Operação.  

Contudo, pergunta-se sobre o controle do volume da água despejada na cisterna do 

chamado “apontador” (dono da cisterna que recebe a água potável – Ponto de 

Abastecimento).  

Cabe entender, primeiramente, como se dá o controle da água que o pipeiro entrega ao 

beneficiário. As informações que o GPIPABRASIL recebe dos equipamentos de rastreamento 

são referentes aos trajetos e entregas da água no Ponto de Abastecimento, permitindo, com 

isso, a análise, a rejeição ou a validação dessa entrega. A Figura 1 mostra as informações 

vistas no ambiente virtual, desde a retirada de água de manancial não cadastrado até a 

ausência de confirmação da entrega da água na cisterna por meio do cartão do motorista 

(TBK, 2012). 

Figura 1 – Lista de entregas de água 

 
Fonte: TBK, 2018 

  

O equipamento que consiste em rastrear o caminhão-pipa é o já mencionado Módulo 

Embarcado de Monitoramento, cuja atividade é a aprovação da entrega da água na cisterna 

por meio de leitores de cartão e cartões magnéticos.  
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Em síntese, o aparelho, depois de instalado e ligado, tem o seguinte processo de 

funcionamento: quando o motorista liga o veículo, o rastreador inicia seu funcionamento e 

emite um alerta ao GPIPABRASIL, sendo possível rastrear o veículo. Adiante, o motorista 

passa o cartão no seu leitor quando completa seu tanque com a água de um manancial 

cadastrado, o que emite um outro alerta no sistema. Quando o motorista chega ao seu destino 

e despeja a água potável na cisterna do beneficiário, este aprova a atividade de entrega no 

momento em que passa o cartão no equipamento. Ato contínuo, o motorista passa igualmente 

o seu cartão, ratificando a entrega (TBK, 2012). A Figura 2 ilustra o processo acima. 

Figura 2 – Rastreamento da entrega de água 

 
Fonte: TBK (2012) 

 

Deste modo, observa-se que o MEM necessita que o apontador passe seu cartão para 

registrar a entrega de água em sua cisterna, sendo, posteriormente, liberado o pagamento 

referente a essa carrada ao pipeiro (TBK, 2012). 

Diante disso, pode-se concluir que esse sistema está vulnerável a possíveis fraudes, 

como a do beneficiário entregar seu cartão para o pipeiro em troca de outras benesses e, 

assim, o cartão ser utilizado como bem entender ou, ainda, o pipeiro transportar no tanque do 

caminhão ou despejar na cisterna um volume menor de água. Este trabalho apresenta, na 

seção 7.12.1, casos de corrupção que envolvem essa forma de agir, seja por parte do pipeiro 

seja por parte do beneficiário. 

Portanto, como forma de melhoria na eficiência da fiscalização da Operação e de 

prevenção a futuras fraudes, propõe-se a substituição do cartão do apontador por um aparelho 

similar ao hidrômetro digital. 

Entretanto, existem poucas soluções no mercado que fornecem ao consumidor uma 

maneira simples de acompanhar o gasto de um ponto específico de sua residência. 

Com o auxílio de ferramentas tecnológicas, hoje é possível monitorar com muito 

mais precisão o perfil de consumo de uma determinada residência usando 

dispositivos relativamente comuns, como os smartphones e tablets (ROCHA, et al., 

2014, p.15). 

 

https://www.gpipabrasil.com.br/
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Esse sistema de monitoramento de consumo de água busca, por meio da utilização de 

um hidrômetro digital, registrar o volume de água despejado na cisterna do beneficiário, 

processando esses dados ao MEM. Assim, não seria necessária a utilização do cartão do 

apontador, visto que o aparelho faria ambas funções (cartão e registro do volume). Cabe 

salientar, ademais, que o sistema GPIPABRASIL receberia a informação da quantidade real 

do volume despejado na cisterna, abstendo-se de qualquer suposição desse volume. 

Como analisado, é sabido que o sistema GCDA após alimentado gera os dados para 

pagamento do pipeiro. Sendo assim, uma forma de agilizar e otimizar esse processo seria a 

interoperabilidade do GCDA com o Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal – SIAFI, fazendo, assim, de forma integrada os empenhos para o pagamento 

do pipeiro. O SIAFI é um sistema contábil que tem por finalidade realizar todo o 

processamento, controle e execução financeira, patrimonial e contábil do Governo Federal 

brasileiro. 

Interoperabilidade segundo Santos (2008, p.1) é: 

A interoperabilidade pode ser descrita como uma cadeia de protocolos, padrões e 

especificações técnicas que permita a interligação envolvendo os fluxos de 

informação e os sistemas de computação dentro das organizações e entre elas, 

abrangendo a administração pública, as empresas e os cidadãos. Dessa forma, a 

interoperabilidade viabiliza a transferência de informações e de fluxos de processos 

de trabalho entre sistemas e bancos de dados, por meio da aplicação das suas 

diretrizes e especificações, contemplando opções de tecnologia, redes, programas e 

equipamentos. 

 

A implantação desse sistema alinha-se ao plano estratégico de aquisição de 

equipamentos e de desenvolvimento para a Administração Militar, tendo em vista a 

capacidade avançada de distintos sistemas e organizações trabalharem em conjunto, 

possibilitando a interação entre outros sistemas computacionais e organizações, sendo mais 

eficaz e eficiente (ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ENAP, 2015).  

O processo de diálogo entre dois ou mais sistemas, sem a geração de uma 

dependência tecnológica entre eles, se traduz, por exemplo, com o serviço da Imprensa 

Nacional quando da publicação de matérias no Diário Oficial da União. 

 O sistema de GED (Gestão Eletrônica de Documentos) do órgão pode criar a 

nomeação de um servidor e enviar para a Imprensa Nacional, que já devolve a 

informação sobre o dia em que vai ser publicada a nomeação, quanto custará e uma 

pré-visualização do resultado. Assim, o servidor pode começar e finalizar seu 

trabalho sem a necessidade de acessar vários sistemas de órgãos diferentes e tem a 

informação disponível na tela de seu sistema (ENAP, 2015). 
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Portanto, essa capacidade transparente de um sistema migrar informações para outro, 

mesmo sendo de outra organização, ocasiona, ainda, economicidade à instituição militar, de 

modo a se adequar ao vigente processo de racionamento de pessoal apresentado neste trabalho 

(Seção 7.10.2).  

 

7.7 COMPARAÇÕES DE FORMAS E CUSTOS PARA A OBTENÇÃO DE ÁGUA 

POTÁVEL PARA CONSUMO 

A forma de obtenção de água potável na OCP ocorre, em síntese, por meio de 

caminhão-pipa, como bem descrito na seção 7.1. Dito isso, conforme dados do Escritório do 

CMNE, a Operação possui um custo elevado, sendo o montante de recursos destinados ao 

programa, em 2017, de aproximadamente um bilhão de reais, num emprego diário de 826 

militares, entre 29 OME e 6.616 motoristas de carros-pipa, atendendo a 864 municípios dos 

1133 dos municípios do Semiárido Brasileiro, totalizando uma população atendida em torno 

de 3,7 milhões de habitantes. Conforme quadro 5, observa-se o esforço do Exército Brasileiro 

na missão de manter a execução dessa atividade subsidiária. 

 

Quadro 5 - Custos da OCP 

Ano Município Pipeiros Cisternas Recursos (R$) População 

Atendida 

2010 563 2.746 34.044 235.517.000,00 2.389.522 

2011 581 2.948 34.345 254.123.774,84 2.563.916 

2012 695 4.289 47.417 441.841.431,26 3.148.237 

2013 809 6.055 57.901 706.968.769,00 3.705.895 

2014 819 6.204 63.259 836.392.563,00 3.773.426 

2015 871 6.306 78.098 920.470.599,00 3.878.212 

2016 850 6.998 78.854 1.021.682.120,57 3.598.991 

2017 864 6.616 71.897 960.632.932,69 3.229.232 
Fonte: Escritório da OCP do CMNE 

Ademais, para a realização dessa fiscalização, diariamente, o CMNE possui um 

efetivo de, aproximadamente, 386 militares envolvidos na parte gerencial (escritórios) da 

OCP e 440 envolvidos na parte operacional (fiscalização), totalizando 826 militares 

empregados (BASSAN, 2018). Na figura 3 uma ilustração que exemplifica essa divisão. 

Figura 3 – Organograma de efetivo empregado na OCP 



 

 

 

 

39 

 

 

 

 
Fonte: Escritório da OCP do 55º Batalhão de Infantaria (2017) 

Com base na estrutura do efetivo acima, os gastos mensais com a folha de pagamento 

chegam a um montante de R$ 62.292,00 por Escritório e, se for calculada a existência das 29 

OME (BASSAN, 2018), tem-se um dispêndio anual de R$ 21.677.616,00, representando os 

gastos indiretos suportados pelo Ministério da Defesa (CPEX, 2018).  

Também, de acordo com as planilhas mensais do COTER (relatório emitido pelo 

GCDA), é possível obter dados referentes aos valores do m³ da água atendido pela OCP. 

Assim, no Quadro 6 essas informações dentro de uma amostra do 23º Batalhão de Caçadores, 

do período de Janeiro/2013 a Dezembro/2017: 

 

Quadro 6 – Valor médio do m³ da água por ano 

Ano Mínimo Média Máximo 

2013 R$ 12,74 R$ 14,74 R$ 16,04 

2014 R$ 16,04 R$ 19,87 R$ 23,09 

2015 R$ 22,30 R$ 25,53 R$ 33,27 

2016 R$ 31,64 R$ 39,57 R$ 44,99 

2017 R$ 45,07 R$ 49,80 R$ 56,75 

Geral R$ 12,74 R$ 29,90 R$ 56,75 

Fonte: Adaptado do GCDA, 2018. 

 

De posse desse conhecimento, adiante se ilustra outros valores do m³ de água, porém 

alusivo à Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) e à Companhia de Água e 

Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE): 

Quadro 7 – Valor médio do m³ da água por ano  
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 EMBASA CAGECE Litros/Dia 

Ano Mín Média Máx Mín Média Máx Mín Média Máx 

2015 R$0,94 R$0,99 R$1,03 R$0,80 R$0,81 R$0,87 19,85 21,36 23,46 

2016 R$1,03 R$1,09 R$1,13 R$0,87 R$0,94 R$0,97 19,84 19,91 20,05 

2017 R$1,13 R$1,67 R$2,05 R$0,97 R$1,05 R$1,13 18,09 19,40 20,44 

Geral R$0,94 R$1,25 R$2,05 R$0,80 R$0,93 R$1,13 18,09 20,22 20,44 

Fonte: EMBASA / CAGECE (2018) e GCDA (2013-2108)  

 

De posse desse conhecimento, evidencia-se que no ano de 2017 a menor média mensal 

foi de 18,09 litros de água por habitantes por dia, contrariando, com isso, o determinado na 

OS 008 de 2015, a qual planejou como base de cálculo 20 litros de água/pessoa/dia. Esse 

cálculo confirma a orientação da Organização das Nações Unidas (ONU), que define o 

fornecimento de 20 litros de água por pessoa por dia a uma distância não superior a mil 

metros (ONU, 2017). Diante disso, entendeu-se a perda de aproximadamente 2 litros de agua 

por dia em média. 

É possível notar a diferença entre o valor da água fornecida pelas referidas empresas e 

a água distribuída pela OCP. O valor calculado para as tabelas da Operação foi indicativo às 

notas de dotação 9036 (outros serviços de terceiros Pessoa Física), 9039 (outros serviços de 

terceiros Pessoas jurídica) e 9147 (obrigações tributárias e contributivas). 

Diante disso, cabe agora analisar outras formas de aquisição de água e seus custos. 

Sabe-se que o poço artesiano, buraco feito no solo para a captação de água, é cada vez mais 

comum no Brasil. Ele pode ser feito para o simples monitoramento da qualidade de água ou 

para sistemas de resfriamento, assim como para a obtenção de água potável, quando tratada.  

Perfurar um poço envolve um alto custo inicial comparado ao uso da água fornecida 

pelo Município, assim como o risco de não encontrar água o bastante ou em qualidade 

suficiente; e os custos de bombeamento e manutenção do poço (NBR 12244, 1992). 

Entretanto, deve-se tomar em consideração algumas variáveis para a valoração 

desses custos, como a geologia do local de onde se deseja extrair água, bombas submersas, 

painéis elétricos, tubos edutores, luvas, hidrômetro, cavalete, tubulação do poço e seu 

reservatório. 

No Piauí, no ano de 2013, o EB perfurou um poço de 60 metros de profundidade e 

uma vazão de 1.000 litros de água por hora, utilizando, ainda a luz solar como fonte 

de energia para movimentar a bomba hidráulica, armazenando água na cisterna com 

capacidade para 10.000 litros. O Exército acrescentou que a fonte de energia irá 

desonerar tanto a prefeitura da cidade quanto a população, fornecendo água de boa 
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qualidade com baixo custo de operação e manutenção, esse poço custou à época R$ 

30 mil aos cofres públicos, fora os custos adicionais para a construção da “edícula”, 

que consiste na última fase da obra, onde uma estrutura é construída para abrigar o 

poço. Nessa área de 100 metros quadrados é levantada uma cerca com arame 

farpado, edificada uma casa de bombas, instalado o suporte para a caixa d´água e 

realizadas as instalações elétricas e hidráulicas, além das ligações e torneiras. 

(OLIVEIRA JÚNIOR, 2018, p.12). 

 

Assim, o custo da implantação de um poço artesiano pelo Exército Brasileiro, no 

Piauí, custou em média R$ 83.000,00, levando em consideração todo material utilizado e as 

perfurações executadas (OLIVEIRA JÚNIOR, 2018). 

Adiante, os oceanos são uma boa alternativa para a captação de água, por meio do 

processo de dessalinização (retirada do excesso de sal da água). 

Na Marinha do Brasil a dessalinização é amplamente usada, assim como em alguns 

países do Oriente Médio, onde a água doce é escassa ou de difícil acesso. A potabilidade da 

água extraída desse processo é utilizada para consumo humano, irrigação ou, por vezes, 

produção de sal de cozinha como subproduto (OLIVEIRA JÚNIOR, 2018). 

O Estado de Israel, em junho de 2010, inaugurou a sua terceira usina de 

dessalinização, no norte da cidade de Hadera, sendo considerada a maior usina de 

dessalinização por osmose reversa do mundo, com capacidade de capturar água do mar e 

produzir 624.000 m³ por dia de água doce, suficientes para abastecer uma cidade com 

população de mais de 2 milhões de habitantes. Criada com um investimento de quase meio 

bilhão de dólares, com um contrato de 25 anos, a água custou um pouco mais de 50 centavos 

de dólar por metro cúbico (OLIVEIRA JÚNIOR, 2018). 

Na China, o projeto de dessalinização d'água do mar produzirá sal e outros químicos, 

mantendo a região ao redor limpa, tendo esse projeto custado 15 bilhões de yuans (US$ 2,2 

bilhões), (OLIVEIRA JÚNIOR, 2018). 

Na Austrália, o país habitado mais seco do mundo, investiu-se US$ 13,2 bilhões 

(R$ 22,7 bilhões) em plantas de dessalinização, capazes de sugar milhões de litros de água 

dos oceanos por dia, remover o sal e obter água potável. Em dois anos, quando a última planta 

estiver em funcionamento, as maiores cidades da Austrália obterão até 30% de sua água do 

mar (OLIVEIRA JÚNIOR, 2018). 

Salienta-se que a Agência Internacional de Energia Renovável (Irena) publicou que: 

“A dessalinização é a maior fonte de água para saciar a sede humana e irrigação no Oriente 
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Médio, Norte da África e em algumas ilhas do Caribe”. Verifica-se, ainda, segundo 

International Desalination Assossiation (IDA), que mais de 300 milhões de pessoas são 

abastecidas diariamente por meio da dessalinização no mundo. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2018). 

Segue quadro dos custos da implantação de dessalinizadores em outros países. 

 
Quadro 8 - Quadro resumo do custo da implantação de dessalinizadores pelo mundo 

DESSALINIZADOR 

País 

 

Ano M³ Custo (R$) 

Inglaterra 2010 140 mil 1,3 Bilhões 

Austrália 2006 3,7 milhões 1,6 Bilhões 

EUA 2004 2,4 milhões 1,9 Bilhões 

China 2011 90 milhões 2,2 Bilhões 

Israel 2010 19,7 milhões 2 Bilhões 
Fonte: OLIVEIRA JÚNIOR (2018) 

A partir dos dados do Quadro 8, pode-se inferir que, a longo prazo, os investimentos 

realizados na área de dessalinização e de perfuração de poços artesianos impactam 

positivamente nos custos atuais, com o modo de realizar a distribuição de água potável no 

semiárido brasileiro. Assim, esses custos representam a qualidade dos gastos, relacionando os 

dispêndios realizados por um determinado sistema e os retornos obtidos por conta desses 

gastos, isto é, apresenta a relação entre os insumos e os produtos gerados.  

7.8 IMPACTOS JURÍDICOS 

Com fundamento na Lei Complementar nº 97 de 1999 (BRASIL, 1999), o Exército 

Brasileiro ficou responsável pela ação subsidiária de defesa social, sendo participante em 

campanhas institucionais de utilidade pública ou de interesse social. Essas atividades não-

operacionais são o meio pelo qual se dispõe a Instituição Militar para ser empregada em ações 

sociais tão nobres e de notório reconhecimento nacional.  

Diante disso, a Portaria Interministerial nº 1, de 25 de julho de 2012 (BRASIL, 2012) 

firmou recíproca cooperação técnica e financeira entre os Ministérios da Integração Nacional 

e da Defesa para a realização de ações complementares de apoio às atividades de distribuição 

emergencial de água potável, primordialmente, às populações rurais atingidas por estiagem e 

seca na região do semiárido nordestino e região norte dos Estados de Minas Gerais e do 

Espírito Santo, denominando-se Operação Carro-Pipa. Adiante, a necessidade dessa mútua 
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colaboração se dá na representação do Comando do Exército e Estados ou Municípios, sendo 

essa relação formalizada por meio de instrumento jurídico específico. 

Cabe ressaltar que a operação integra também localidades em situações distintas das 

referidas acima, tendo havido sua indicação pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec). 

A distribuição da água potável, portanto, não objetiva suprir todas as necessidades diárias das 

pessoas atendidas, contudo, ocupa-se de assegurar o mínimo suficiente para as atividades 

imprescindíveis de alimentação e hidratação do corpo humano.  

O Exército é responsável pelo cadastramento das famílias e definição da quantidade e 

periodicidade de abastecimento das casas atendidas pela Operação. Também é responsável 

pela definição do local de armazenamento da água, que só poderá ser colocada em cisternas 

em boas condições de utilização, e pela definição do responsável pelo recebimento da água 

em cada ponto de abastecimento (apontador), para, no final, contratar os proprietários dos 

carros-pipa, determinando rotas e fontes hídricas (BRASIL, 2009). 

Cabe, ainda, ao Exército, administrar e fiscalizar todo o processo de distribuição de 

água potável por parte do “pipeiro”, desde o momento do recolhimento da água no manancial 

indicado, do transporte da água pelo carro pipa e, finalmente, o abastecimento da cisterna 

cadastrada na Operação (BRASIL, 2009). 

Adiante, incumbe ao Exército a realização da vistoria e fiscalização das condições 

dos carros-pipa, ocasião em que deverá se atentar para a forma de contratação desse veículo 

de distribuição de água. 

Com isso, o Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos 

(DECOR/CGU/AGU), emitiu Parecer no que toca ao instrumento jurídico de contratação de 

pessoas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável, tendo 

se manifesto no sentido de: 

À conta do exposto, ponho-me a favor da contratação direta, por meio do sistema de 

credenciamento, dos serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável a 

serem executados na órbita da “Operação Pipa”, levada a efeito pelas unidades do 

Exército Brasileiro situadas na Região Nordeste [...] (AGU, 2012) 

 

Dada as peculiaridades que o Programa possui, entendeu-se que a melhor forma de 

contratação seria a direta, ou seja, a inexigibilidade de licitação, todavia, não eximiu da 

observância do princípio constitucional da isonomia, legalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade, probidade, dentre outros que estão consolidados na Lei nº 8.666 de 1993. 
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Ainda, o Tribunal de Contas da União no uso de sua atribuição de controle externo 

sobre os recursos públicos, dispôs em acórdão pela concordância na contratação direta, sem a 

necessidade do processo licitatório, baseando no sistema de credenciamento. Assim, 

manifestou-se: 

A Advocacia-Geral da União (AGU), submetida à controvérsia jurídica se 

manifestou pela possibilidade jurídica da feitura das contratações de forma direta, 

por inexigibilidade de licitação (art. 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993), através do sistema de credenciamento. Salienta-se que o TCU se manifestou 

positivamente acerca da sistemática de contratação via credenciamento, conforme 

exposto no TC 016.522/1995-2, por meio da Decisão Plenária 656/1995 (TCU, 

2012). 

 

Diante disso, é possível estabelecer o cotejamento entre outros instrumentos de 

contratação que o Exército brasileiro poderia se valer. 

Frisa-se que o documento que dá suporte e orienta as ações necessárias à distribuição 

de água e fiscalização da OCP é a Diretriz do Comandante Militar do Nordeste para a 

Operação Carro-Pipa (2017), que tem por finalidade padronizar procedimentos e ressaltar 

assuntos importantes previstos na documentação que regula o Programa Emergencial de 

Distribuição de Água do Governo Federal, além de propagar a intenção do Comandante 

Militar do Nordeste para a execução da operação. A diretriz também evidencia que a operação 

está eixada com o Alinhamento Estratégico nº 02, do Comando Militar do Nordeste (AE nº 

02/CMNE), que consiste em contribuir para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar 

social na sua área de responsabilidade (BASSAN, 2018). 

Assim, destaca-se a missão do Comando Militar do Nordeste: 

A fim de colaborar com o Exército Brasileiro na realização das ações 

complementares de apoio às atividades de distribuição emergencial de água potável, 

prioritariamente às populações rurais atingidas por estiagem e seca na região do 

semiárido nordestino e região norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito 

Santo, a partir da distribuição dos recursos alocados pelo MI, planejar, coordenar e 

fiscalizar a busca, a desinfecção, o transporte e a distribuição de água potável, 

contando para isso com a utilização de carros-pipas contratados. (CMNE, 2017, p.2) 

 

Ademais, o Comandante Militar do Nordeste deixa claro a sua intenção: 

Minha intenção é manter a Operação Carro-Pipa (OCP) ininterrupta enquanto durar 

o apoio da Força Terrestre ao Programa Emergencial de Distribuição de Água do 

Governo Federal, entregando água de boa qualidade ao sertanejo necessitado e 

fustigado pela seca, independentemente de qualquer óbice. (CMNE, 2017, p.2). 
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Com a missão e a intenção preconcebidos, o Comandante Militar do Nordeste deixa 

nítido para os militares executantes qual o escopo almejado, os meios a serem utilizados, a 

área de atuação, a fonte dos recursos, bem como o tempo de duração da operação. 

7.9 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS PARA APURAR 

SITUAÇÕES RELATIVAS À OPERAÇÃO CARRO-PIPA 

A corrupção na Administração Pública é um tema assíduo quando o assunto é o 

melhor desempenho da atuação do Estado. A grande dimensão de valores repassados pelo 

Ministério da Integração para a Operação Carro-Pipa federal (cerca de R$ 800 milhões entre 

janeiro e agosto de 2017, conforme dados do site do Ministério da Integração) deslumbra 

“pipeiros” e militares que acabam se envolvendo em esquemas de corrupção, praticando 

desvios de recursos públicos na busca de aumentar seus lucros com o desrespeito às normas 

vigentes e, por vezes, prejudicando a população (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 2017). 

Segundo dados obtidos da Auditoria de natureza operacional realizada pelo TCU 

(Tribunal de Contas da União) em 11 de julho de 2013 (TCU, 2012), foram identificados os 

seguintes entraves jurídicos na Operação Carro Pipa:  

(...) a)fraudes na aferição da cubagem dos carros pipas e nas ‘filas de espera dos 

pipeiros’; 

b) carimbos atestando inexistentes abastecimentos de caminhões; 

c)  venda ilegal de água potável ou derramamento desta ao longo dos percursos, 

como forma de economizar combustível, reabastecendo os veículos ao se 

aproximarem do destino final com água imprópria ao consumo humano; 

d) adulteração na quilometragem de veículos entre manancial e cisternas 

abastecidas beneficiando ‘pipeiros’, que ganham por quilômetro rodado; 

e) utilização de recursos do programa em atividades estranhas ao seu objetivo; 

f) negociações com empresas fantasmas, corrupção ativa (pagamento pelo 

silêncio de pessoas que deveriam ter sido beneficiadas pelo programa, mas não 

o foram); e 

g) sinais exteriores de riqueza de ‘pipeiros’ cadastrados no programa (...). 

 

Corrobora com os dados acima a entrevista do Sr. Tenente-Coronel Ulisses, na qual 

relata que existem inúmeras formas de fraudes, das mais variadas possíveis e, ainda, cita a 

dificuldade do controle destas (Apêndice C). 
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Diante de tais enumerações, vislumbra-se a necessidade de realizar levantamento dos 

encalços jurídicos que repercutem direta e indiretamente na operação Carro Pipa e, 

consequentemente, na Administração Pública. 

Em pesquisa realizada no Superior Tribunal Militar (STM), Tribunal que tem por 

competência julgar as apelações e os recursos das decisões dos juízes de primeiro grau da 

Justiça Militar da União, com a palavra “pipa”, no período de 2012 até os dias atuais, 

encontrou-se uma média de 6 (seis) processos neste período, contudo, existindo mais em 

outros padrões de busca. (BRASIL, 2018).  

Com relação a esses processos, pode-se evidenciar um caso que ganhou destaque na 

mídia e que impactou, dentre muitas coisas, a imagem do Exército Brasileiro. Neste episódio, 

o Superior Tribunal Militar (STM) confirmou a condenação de um major e de um subtenente 

a dois anos de reclusão por terem cobrado propina durante a Operação Pipa, no Ceará. Na 

denúncia constava que os dois militares ofereceram ao civil a oportunidade de aumentar o 

fornecimento de água de 7.000 para 14.000 litros mediante o pagamento de 10% sobre os 

valores a serem recebidos pelo “pipeiro” (BRASIL, 2015).   

Estes processos judiciais, além de gerarem ônus econômico para a Administração, 

geram mobilização administrativa em torno de sua defesa técnica. A defesa destes é realizada 

pela Advocacia Geral da União (AGU), conforme artigo 131 da Constituição Federal, porém 

quem presta informações para essa Instituição nos assuntos pertinentes à Força terrestre é a 

Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos do Exército, o que, consequentemente, desvia a 

função principal dessa seção, qual seja: assessorar os Comandantes Militares no 

planejamento, coordenação, controle e fiscalização de sua atividade fim. 

Em pesquisa realizada no Tribunal Regional Federal da 5ª região (TRF5), Tribunal 

que abrange os Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e 

Sergipe, cita-se, como exemplo, os seguintes processos judiciais: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CULPA 

CONCORRENTE/EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONDUTOR DA 

MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

Há afirmação, no depoimento da vítima que se encontrava na garupa do condutor 

falecido, no sentido de que este não se encontrava em alta velocidade, e sim, que o 

caminhão pipa vinha em alta velocidade, superior à da motocicleta, de modo 

que, ao cruzar com o caminhão, este não reduziu a velocidade, fazendo com que a 

motocicleta, ao tentar desviar, o fizesse em direção a uma barreira. O depoimento do 

genitor do falecido se limitou a afirmar que, no dia do acidente, vinha em velocidade 

compatível (grifo nosso). 
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3. Quanto às alegações de que inexistiu qualquer conduta ilícita por parte da ré, bem 

como que não restou comprovada a relação de causa e efeito entre o acidente e o 

dano sofrido, não há que se falar em omissão ou contradição.  O acórdão enfrentou 

tais questões, tendo decidido que o condutor do veículo que ocasionou o 

atropelamento e o óbito da vítima, encontrava-se no desempenho de função 

delegada, consoante se vê do Termo de Conhecimento das Obrigações de 

Contratante e Contratado - OCP/2015-40º BL, haja vista estar em execução a 

parceria firmada entre o Exército e o particular para a execução da Operação Pipa, 

Programa de Distribuição de Água Potável no Seminário Brasileiro do Governo 

Federal, aplicando-se o art. 37, parágrafo 6º, da CF. 

4. Pretensão da União de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via 

recursal ora eleita. 

5. Embargos providos em parte, sem modificação do julgado (PROCESSO: 

08000144220164058106)  

 

Neste mesmo sentido: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

UNIÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VEÍCULO DO EXÉRCITO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

1. Remessa oficial e apelação interposta contra sentença proferida em ação ordinária 

que condenou a União ao pagamento de danos morais e materiais à esposa e ao filho 

de servidor do município de Currais Novos/RN, que faleceu em decorrência de 

acidente de veículo (capotamento) locado pelo Exército e dirigido por soldado, 

quando auxiliava militares na entrega de tickets da operação "carro pipa"; 

2. Presente o nexo de causalidade entre o acidente e o falecimento da vítima, e não 

tendo sido demonstrada a ocorrência de causa excludente, é de se reconhecer a 

responsabilidade da União; 

3. Limitação do pagamento da pensão especial fixada na sentença a título de 

indenização por danos materiais (2/3 da diferença entre a remuneração da vítima e a 

pensão por morte - R$ 383,15), à data em que a vítima completaria 65 (sessenta e 

cinco) anos, em relação à esposa; e, quanto ao filho, à data em que complete a idade 

de 21 (vinte e um) anos; 

5. Indenização por danos morais reduzida de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 

mil) para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser dividida entre os autores; 

6. Apelação e remessa oficial parcialmente providas (Processo: 

08012519320164058500). 

Em acepção diferente, mas também trazendo impactos para Força, pode-se citar o 

acidente com um ex-militar temporário no desempenho da OCP e sua consequente tentativa 

de ser reintegrado às fileiras do Exército, conforme dados extraídos do TRF5: 

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA 

HIPÓTESE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA AS ATIVIDADES LABORATIVAS CIVIS. PEDIDO DE 

REINTEGRAÇÃO À VIDA CASTRENSE. DENEGAÇÃO. 

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, em que se denegou a segurança, 

requerida a fim de garantir a reintegração do impetrante às fileiras do exército, com 

todas as vantagens remuneratórias decorrentes, a contar da data do seu 

licenciamento. 

2. Hipótese em que não há de se falar em acidente em serviço, nos termos do art. 1º, 

parágrafo 2º, do Decreto nº 57.272/65, porquanto apurado, em sindicância 

administrativa, que, no momento do acidente automobilístico sofrido pelo 

impetrante, militar temporário do Exército, durante missão da Operação Carro Pipa, 

em 27/11/15, que ele conduzira a viatura oficial com excesso de velocidade e sem a 
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devida utilização do cinto de segurança, dando ensejo ao sinistro, incorrendo em 

infração à legislação de trânsito. 

3. Inexistindo relação de causa e efeito entre o acidente e o serviço castrense, bem 

como inaptidão temporária para o exercício das atividades laborativas civis, nada 

obsta seja o militar licenciado ex officio, por conveniência do serviço ou por término 

do tempo de serviço militar a que se obrigou, não sendo o caso de ele passar para a 

situação de adido. Inteligência do art. 430, II e III, parágrafo 2º, II e III da Portaria nº 

749, de 17 de setembro  de 2012, que alterou os artigos 428 a 431 do Regulamento 

Interno e dos Serviços Gerais nº 51/2003 (RISG) do Ministério da Defesa. 

4. Apelação desprovida (Processo: 08001096220134058402). 

 

Nestes casos acima, verifica-se que não apenas processos judiciais da esfera criminal 

geram passivos para a Administração Pública, mas também os de natureza cível (área de 

jurisdição do tribunal em que se julgam as causas do direito civil). Nos dois primeiros 

processos, caracterizou-se a responsabilidade civil do Exército que recaiu sobre a União. 

Responsabilidade prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal (1988), 

conforme a seguir exposto: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte:  

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. (grifo nosso) (BRASIL, 1988). 

 

Saindo da esfera judicial, em consulta realizada na 6ª Região Militar, envolvendo os 

estados da Bahia e do Sergipe, foram obtidos os seguintes dados acerca de Inquéritos Policiais 

Militares relacionados à OCP instaurados no período de 2012 a 2018. 

Quadro 9 - Relação IPM, ano e local 

NÚMERO DO IPM ANO LOCAL 

36/12 2012 4ºBEC 

55/12 2012 19ºBC 

24/14 2014 19ºBC 

30/14 2014 4ºBEC 

32/14 2014 35ºBI 

31/14 2014 28ºBC 

33/14 2014 1ªCIAINF 

54/14 2014 CMDO6ªRM 

46/88 2015 28ºBC 

80/63 2015 35ºBI 

121/30 2015 19ºBC 

9/90 2017 19ºBC 

39/28 2017 35ºBI 



 

 

 

 

49 

 

 

 

105/08 2017 19ºBC 

120/74 2017 35ºBI 
Fonte: elaborado pelos autores, mediante consulta junto a Assessoria de Apoio de Assuntos Jurídicos da 6ªRM 

(2018) 

 

Quadro 10 - Total de IPM da 6ªRM comparado com IPM que a OCP ocasiona 

Ano Total de IPM na 6ª 

RM 

Quantidade IPM 

da operação carro-

pipa (OCP) 

Aumento de IPM 

que a OCP 

ocasiona 

2012 46 2 4,35% 

2014 54 6 11,11% 

2015 51 3 5,88% 

2017 43 4 9,30% 
Fonte: elaborado pelos autores, mediante consulta junto a Assessoria de Apoio de Assuntos Jurídicos da 

6RM (2018) 
 

Com relação ao quadro 10, podemos visualizá-lo seguinte gráfico 2:  

Gráfico 2 - Total de IPM/ANO X QUANTIDADE DE IPM DA OCP 

 
Fonte: elaborado pelos autores, mediante consulta junto a Assessoria de Apoio de 

Assuntos Jurídicos da 6ªRM 
Ainda, nessa lógica, no gráfico 3 podemos visualizar a procedência destes IPM por 

Organizações Militares dentro da 6ª Região Militar: 

 Gráfico 3 - IPM da 6ª RM por OM. 
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 Fonte: elaborado pelos autores, mediante consulta com a Assessoria de Apoio de 

Assuntos Jurídicos da 6ªRM, de 2012 a 2017. 

 

Visto que todo processo judicial, IPM e demais procedimentos administrativos geram 

um dispêndio à força, como a utilização de militares para essa apuração, fica claro o prejuízo 

acarretado ao Exército, pois retira militares de sua atividade fim. Para cada IPM citado são 

dispendidos ao menos 2 (dois) militares, sendo um o encarregado e o outro escrivão. 

Considerando que foram 15 (quinze) processos nestes últimos 5 (cinco) anos, evidencia-se a 

retirada de função ou a sobrecarga de 30(trinta) militares, conforme gráfico 4: 

Gráfico 4 - Militares nomeados para IPM por ano 

 
Fonte: elaborado pelos autores, mediante consulta junto a Assessoria de Apoio 

de Assuntos Jurídicos da 6ªRM 
 

Por mais que pareça pequeno o impacto que processos judiciais e administrativos 

geram para a Administração Militar, estes trazem grandes desdobramentos para a Força, como 
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audiências, diligências, julgamento de militares pelos Conselhos de Justificação e Disciplina 

(destinado a julgar, através de processo especial, da incapacidade do oficial e praças, 

respectivamente, das Forças Armadas - militar de carreira - para permanecer na ativa), 

impactos à imagem da Força, entre outros. Salienta-se que todos esses encargos são 

suportados pelos militares. 

Acentua-se que a formação de um militar do Exército Brasileiro (EB) é focada no seu 

emprego em combate, na defesa da pátria e na manutenção da soberania do Brasil. A redução 

do efetivo do EB (conforme visto na seção 7.10.1), somada à necessidade do afastamento 

temporário de seus militares (seja quando em campo, realizando atividades da OCP, seja com 

sobrecarga ou retirada de sua função principal), impõe significativa dificuldade para 

manutenção do nível de adestramento da tropa e no desenvolvimento das atividades 

administrativas da Organização Militar (MELLO, 2018).  

Portanto, nota-se que a utilização de militares na OCP pode comprometer a capacidade 

combativa das Organizações Militares Operacionais, prejudicando o cumprimento da 

principal missão constitucional do Exército Brasileiro, qual seja, a defesa da pátria. 

7.10 O MOMENTO ATUAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Diante da complexidade e das incertezas que caracterizam os dias atuais, o 

planejamento estratégico assume um papel relevante na conquista dos objetivos visados, 

possibilitando ao Exército cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na 

forma determinada pela Constituição Federal.  

O Exército conta hoje com um efetivo de 222.732 militares, conforme o Decreto nº 

9.249/2017, encontrando-se envolvidos em diversas atividades, dentre as quais destacam-se a 

ajuda humanitária aos refugiados venezuelanos no Estado de Roraima; Intervenção Federal no 

Estado do Rio de Janeiro; a construção de rodovias federais; a segurança a eventos esportivos 

de grande vulto e a Operação Carro-Pipa.  

Com o crescente emprego do Exército em ações subsidiárias, decorrente de seu 

elevado nível de confiabilidade, e diante do momento econômico, faz-se necessário refletir 

sobre essas missões.   

Ademais, tendo em vista a demanda da ação cívico-social de distribuição de água 

potável para o consumo humano, torna-se imperativo analisar essa atividade proporcionada 
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pelo Exército Brasileiro por meio do viés dispendioso, este sendo materializado na eficiência, 

pois não se delimita a analisar tão somente a eficácia ou mesmo a efetividade. 

7.10.1 O processo de transformação 

Cumpre informar, primeiramente, que a o item 06 da Diretriz do Comandante do 

Exército 2017/2018 prevê a redução do efetivo do Exército em no mínimo 10%, devendo 

manter preservada, tanto quanto possível, a Força Terrestre.  

No entanto, paralelo a essa diretriz, o Comandante Militar do Nordeste evidencia sua 

intenção no tocante à missão no semiárido brasileiro:   

Minha intenção é manter a Operação Carro-Pipa (OCP) ininterrupta enquanto durar 

o apoio da Força Terrestre ao Programa Emergencial de Distribuição de Água do 

Governo Federal, entregando água de boa qualidade ao sertanejo necessitado e 

fustigado pela seca, independentemente de qualquer óbice. (CMNE, 2017, p.2). 

 

Do exposto acima, verifica-se que apesar da diretriz do Comandante do Exército 

direcionar para uma redução do efetivo, o Comandante do CMNE pretende manter a execução 

da Operação, tendo para si o encargo de se ajustar a essa nova normativa.  

Sendo assim, cabe aqui analisar o processo de rendimento entre os resultados obtidos e 

os recursos empregados dentro da OCP. Sendo essa ação administrativa orientada no sentido 

de concretizar e efetivar a finalidade posta pela legislação.     

7.10.2 A Racionalização Administrativa 

Como braço forte e mão amiga, pautado na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 

1999, o Exército é responsável pelo desenvolvimento sustentável, como ação subsidiária. 

Porém, conforme citado na seção anterior, a Força passa por um processo de redução 

de efetivo, ao passo que aumenta a sua demanda neste tipo de operação. 

Desta forma, faz-se necessário uma gestão estratégica, para executar sem interrupção e 

com menor efetivo possível as atividades de políticas públicas. 

Como já analisado neste trabalho, a eficiência administrativa está intimamente ligada a 

essas nuanças, visto que desponta os impactos trazidos ao Exército Brasileiro em 

cumprimento da Operação Carro-Pipa. 

Também, a medição da economicidade, eficácia e efetividade da Operação gera a 
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análise do processo e do contorno que compõem a Operação, demonstrando a sua importância 

para a Administração Pública Militar. 

 

7.11 IMPACTOS ADMINISTRATIVOS IDENTIFICADOS NAS ORGANIZAÇÕES 

MILITARES EXECUTORAS 

 

As Unidades Operacionais do EB devem manter o alto nível de prontidão e poderio 

quando empregadas ou em treinamento. Contudo, percebe-se que as Unidades Executoras da 

Operação Carro-Pipa estão numa cadência distinta da prevista, tendo em vista o emprego 

crescente de capital humano em atividades meio em descompasso com as atividades fim. 

 Assim sendo, as Organizações Militares Executoras, por não comporem de efetivo 

específico para essas demandas administrativas em seu quadro de cargos previstos (QCP), 

realocam militares da atividade operacional para outras de cunho administrativo. 

Os Comandantes de OME tendem a remanejar militares de sua preparação 

operacional finalística para reforçar a equipe da administração. 

Na quase totalidade das Organizações Militares operacionais, onde surgia uma nova 

tarefa administrativa e não se dispunha de pessoal específico para realizá-la, 

buscava-se reforço nos quadros operacionais, desfalcando o “braço-forte” dos 

quartéis. Tal prática foi se perpetuando ao longo do tempo, até a situação atual, onde 

a maioria dos quadros profissionais (oficiais e sargentos) possuem amplas 

atribuições administrativas. (CRUZ NETO, 2013, p.107). 

(...) 

A rotina do quartel dessas organizações operacionais acabou focando a gestão dos 

recursos, o atendimento das demandas dos processos administrativos, relegando o 

preparo operacional da tropa a um segundo plano. Na atualidade, há um grande 

emprego da Força Terrestre em missões subsidiárias (ações humanitárias em apoio 

aos atingidos por enchentes em todo país ou pela seca no nordeste, construção de 

grandes obras de infraestrutura e tantos outros.  (CRUZ NETO, 2013, p.118). 

 

Em tempos passados, essa alocação de recurso militar em áreas administrativas e o 

novo modelo de racionalização do contingente militar impactou diretamente na missão de paz 

no Haiti. O documento Processo de Transformação do Exército, do Estado-Maior do Exército, 

relatou que a crise vivenciada naquele país colocou em evidência a restrita capacidade da 

Força Terrestre de se projetar em face à situação de contingência. Tal contexto poderia ter 

colocado em risco a capacidade brasileira de manter o protagonismo entre as demais nações. 

Ainda, após o terremoto de 2010, para enviar um segundo contingente foram necessárias três 

semanas de preparação e a participação de oitenta e quatro Organizações Militares (EME, 
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2010). 

Nota-se disso, que a razão de ser das Organizações Militares operacionais, nestes 

termos, estaria desnaturada, pois a ação meio superaria em prioridade a atividade fim (razão 

de ser dessa instituição). Aliás, esse achado pode ser confirmado pelas entrevistas realizadas 

com ex-integrantes de OME (Apêndices A, B, C, D), onde se confirma o arranjo de militares 

de outras seções para serem empregados diretamente na Operação. 

Portanto, nesta vereda, eficiência e eficácia têm de andar juntas, significando que, em 

qualquer empreendimento ou organização, deve-se sempre buscar o melhor resultado com o 

menor esforço ou custos possíveis (SANTOS, 2003).  

Para tanto, compreende-se que essa dispersão deve ser compatibilizada ou sanada 

para um posterior aumento no foco da atividade institucional, reduzindo o leque de múltiplas 

atenções e permitindo à organização dedicar-se exclusivamente às suas atividades essenciais 

(CHIAVENATO, 2003). 

7.11.1 Recursos financeiros da Organização Militar Executora 

A Portaria Interministerial nº 1, de 25 de julho de 2012, estabeleceu que os recursos 

orçamentários e financeiros necessários à consecução dos objetivos desse Programa são 

aqueles que constam do Orçamento Geral da União, mas que podem advir também de créditos 

extraordinários, aprovados para o Ministério da Integração Nacional/Secretaria Nacional de 

Defesa Civil. Com isso, percebe-se que o Exército brasileiro nesse programa, representado 

pelo Comando Miliar do Nordeste, não dispende recursos do seu próprio orçamento para 

gestão direta da Operação.  

Após aprovado o Plano de Trabalho e realizado o Termo de Cooperação, os recursos 

são repassados para o Ministério da Defesa, por meio de destaque orçamentário e um repasse 

financeiro do Ministério da Integração Nacional. 

Definida a OME dessa missão, envia-se ao Comandante do CMNE o cálculo de 

recursos financeiros para as ações de coordenação, fiscalização e execução da OCP, via 

sistema GCDA, por intermédio do canal de comando. Após a análise e aprovação dessa 

solicitação, encaminha-a ao COTER (BRASIL, 2015). 
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A natureza da despesa delimita os recursos financeiros requeridos pelas OME, tendo 

de ser consideradas no planejamento tanto a inclusão quanto a exclusão de municípios, bem 

como os saldos remanescentes ou créditos não aplicados (BRASIL, 2015). 

Sendo assim, é de vital importância que a OME realize um planejamento apurado, 

projetando e prevendo a realização de todas as atividades da Operação (pagamento de 

pipeiros, locação de veículos, pagamento de diárias, aquisição de cloro, combustíveis, etc). 

Caso essa preparação não seja eficiente e a Operação fique sem recursos financeiros, pode 

ocorrer a paralisação da distribuição de água. 

Cabe salientar que a OME, via Comando do CMNE, pode, a qualquer tempo, 

requerer eventuais créditos suplementares ao COTER.  Esses recursos financeiros para a 

Operação devem ser empregados de maneira judiciosa, que priorize a atividade de 

distribuição de água dentro de um plano estratégico de custos continuado (BRASIL, 2015). 

Ademais, os recursos oriundos do destaque orçamentário do MI para o MD são 

utilizados em aplicações diversas, tais como: 
33.90.15 – Pagamento de diárias de militares empregados em fiscalizações (como 

será explicado no item 2.4);  

33.90.30 – Pagamento de materiais de consumo diversos (combustível, material 

químico, material de expediente, etc);  

33.90.33 – Locação de veículos para as equipes de fiscalização;  

33.90.36 – Pagamento de “pipeiros”;  

33.90.39 – Pagamento de serviços de pessoas jurídicas (internet, adesivagem de 

veículos, etc);  

33.91.39 – Publicações de editais para contratação de pipeiros; e  

33.91.47 – Recolhimento de impostos (INSS) (TCU, 2012). 

 

Observa-se que o destaque oferecido a OME contempla apenas despesas com custos 

correntes, verificados por meio da categoria econômica “33”. 

Essa categoria tem a finalidade de verificar o efeito do gasto público na economia. 

Assim, as despesas correntes, em suma, expressam a participação do setor público no 

consumo de recursos para manutenção e funcionamento dos serviços públicos. Por outro lado, 

as despesas de capital contribuem para a formação ou aquisição de bem de capital e, por 

consequência, impactam em acréscimos ao Produto Interno Bruto (MACHADO JÚNIOR; 

REIS, 2010).  

Ainda, a classificação econômica é considerada a base para mensurar o impacto das 

decisões do Governo na economia nacional (formação de capital, custeio, investimentos, etc.). 

Os gastos correntes afetam negativamente a taxa de crescimento da economia, 

enquanto que os gastos com capital possuem efeito positivo sobre a variável 
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dependente, e esses resultados são estatisticamente significantes. Este resultado, 

contudo, não é surpreendente, uma vez que a literatura brasileira aponta evidências 

sistemáticas de que os gastos correntes ou não têm relação com a taxa de 

crescimento, ou afetam negativamente a taxa de crescimento. (ROCHA; 

GIUBERTI, 2007, p. 485). 

 

É com a classificação econômica que se evidencia e mensura a capacidade de 

investimento do Estado, ou seja, se o estado possui ou não capacidade de realizar despesas de 

capital, investimentos em infraestrutura, saneamento básico, educação, saúde, etc. 

Ainda, os bens móveis adquiridos com o recurso da Operação, e sendo empregados 

na execução das ações de distribuição emergencial de água serão incorporados ao patrimônio 

do Exército. Para tanto, todos os documentos utilizados no processo de aquisição de material 

permanente deverão ser enviados ao COTER, para posterior repasse ao Ministério da 

Integração Nacional, o qual providenciará a transferência definitiva para o acervo da Força 

(BRASIL, 2012). 

7.12 IMPACTOS DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESDE 2012 

Como já apresentado neste trabalho, para minimizar os efeitos da seca na região do 

semiárido brasileiro, o Ministério da Integração Nacional distribui água para a população por 

meio de caminhões-pipa. Todavia, para garantir que a água chegue às comunidades rurais que 

enfrentam a estiagem e evitar desvios, o Comando Militar, por meio de suas Organizações 

Militares, faz a gestão de fiscalizar a entrega desse bem escasso, conforme Diretriz de 

Planejamento de Ações Subsidiárias nº 02. (BRASIL, 2016). 

Segundo dados oficiais disponibilizados no sítio do Governo Federal, cerca de 350 

militares atuam diariamente no monitoramento das cisternas abastecidas e dos pipeiros em 

campo. A conferência é realizada em cima da documentação, das condições dos veículos e da 

qualidade da água depositada nos pontos de abastecimento (BRASIL, 2016a). 

Ainda, o General de Brigada Pedro Antônio Fioravante Silvestre Neto, Chefe da 

Coordenação da Operação Carro Pipa do Comando Militar do Nordeste, ressalta que  

(...) a importância da fiscalização é mitigar os efeitos da seca sobre a população. 

Estamos apoiando cerca de três milhões de pessoas para levar água de qualidade aos 

sertanejos que sofrem com as agruras da seca (BRASIL, 2016a). 

 

Diante disso, a Operação Carro Pipa, conduzida pelo Exército, contribui para 
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amenizar a ausência de água nos municípios do semiárido afetados pela estiagem. Sabe-se que 

o contato da Força Terrestre com as pessoas que se encontram nessa circunstância contribui 

para sedimentar a imagem da instituição, a qual se vale de armas sociais para lutar numa 

guerra predominantemente climática.   

Ademais, a Operação já distribui água para cerca de 3,9 milhões de brasileiros, 

segundo o então Ministro da Defesa, Raul Jungman, destacando que 

É seguramente uma operação de cunho social extraordinário, mas é também uma 

operação de cunho humanitário e político da maior envergadura. Isso porque 

tradicionalmente no Nordeste convivíamos com a triste indústria da seca que trocava 

a consciência dos nordestinos pela necessidade e pela falta d'água. Isso agora acabou 

e hoje o Exército abastece 79 mil cisternas em todo o País, alimentando, portanto 6,6 

mil pipeiros que são rigorosamente controlados e que se abastecem de fontes de 

água que são devidamente certificadas (BRASIL, 2016b). 

 

Embora seja uma fala política, não deixou de ressaltar a importância social que o 

Exército realiza para o funcionamento dessa Operação, em apoio à distribuição emergencial 

de água potável. Assim, a escolha dessa Instituição para gerenciar essa grande ação social 

demostra o alto grau de confiança que ela detém, tendo em vista os resultados divulgados até 

o momento. 

7.12.1 Impactos sociais 

Previamente, cabe levantar aqui a seguinte indagação: Por que não remover ou 

distribuir toda a população que sofre com os agravos da seca para outras regiões do país, as 

quais propiciariam uma “melhor qualidade de vida”? Essa pergunta pode levar a uma resposta 

rápida, porém inescrupulosa socialmente.   

Há diversos fatores constatados outrora, os quais evidenciam que a retirada da 

população sertaneja do semiárido não é uma resposta afirmativa. A Grande Seca de 1877-

1879 demonstra isso. Nesta, 100 mil retirantes do interior do Ceará deslocaram-se para a 

capital Fortaleza, que na época contava com apenas 27 mil habitantes (KENNY, 2002). Os 

retirantes ocuparam ruas e praças, em adensamentos humanos precários, chamados 

abarracamentos, nos quais, segundo relatos da época, observava-se miséria, fome, prostituição 

e até casos de antropofagia (NEVES, 2002). O ambiente propício a doenças levou a uma 

epidemia de varíola que chegou a matar, em um único dia, 1.000 pessoas na capital cearense. 
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Soma-se a isto, a estimativa de 500 mil óbitos no Ceará devido à fome e doenças entre 1877-

1880 (LINDOSO, 2013). 

Diante disso, sabe-se que o homem do semiárido é refém da água para sua 

subsistência. Se possui o acesso a ela, vêm a fartura e a felicidade. Na sua ausência, a sede, a 

fome, as endemias, o empobrecimento e, por fim, a fuga para as grandes cidades, ocasionando 

o que se viu em outros tempos: o crescimento desordenado, a favelização, o aumento dos 

dispêndios com saúde, a perda de identidade do sertanejo, a mendicância e, muitas vezes, a 

criminalidade. 

Sabe-se que o egresso na região do semiárido envolve diversas condicionantes 

socioeconômicas, contudo, depreende-se que a Operação Carro-Pipa é um fator contribuinte 

para a permanência da população no semiárido, reduzindo o êxodo para as cidades próximas, 

tendo em vista que o acesso a água potável se torna uma realidade àqueles Municípios que 

estão em estado de emergência, decorrente da seca.  

O acesso à água não é o problema principal do semiárido, mas sim, o acesso à água 

potável. Esse é um desafio que a Operação enfrenta. A mídia eletrônica, em 2013, registrou 

um grande surto de Doenças Diarreicas Agudas (DDA), relacionado, sobretudo, com a água 

distribuída por meio de caminhões-pipa. 

Um crime contra a saúde de brasileiros carentes! Esse é o tema da reportagem especial do 

Fantástico deste domingo (1º). Durante dois meses, nós percorremos a região Nordeste, 

para investigar como funcionam os programas que combatem a seca com caminhões-

pipa. 

Encontramos tanques imundos, água contaminada e entregas que não chegam nunca. A 

reportagem é de Wilson Araújo, Alan Graça Ferreira e Maurício Ferraz (G1, 2013) 

 

A população além de estar convivendo com a seca, sofreu com aquilo que seria a 

solução: a água. Essa reportagem impactou negativamente a atuação do Exército na Operação, 

pois a contratação e fiscalização dos carros-pipa ficou a cargo deste. Sendo assim, o emprego 

de mais militares para fiscalização e a preocupação pela forma de distribuição da água 

aumentou na Operação (BRASIL, 2013).  

Ainda na distribuição de água para a população atingida pela seca, verificou-se 

fraudes denunciadas referentes à utilização de tanques impróprios para o transporte de água.  

(...) cada um recebe do Exército um pagamento de até R$15 mil por mês. 

Sem saber que era gravado, o pipeiro, contratado pelo Exército, assume que o tanque 

dele já armazenou combustível e era subterrâneo: ficava debaixo das bombas de 

gasolina. (...) 
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(...) Números da Polícia Rodoviária Federal revelam: nos últimos dois anos, já foram 

identificados 70 caminhões-pipa suspeitos de transportar água em tanques que já 

armazenaram combustíveis. Esses veículos prestavam serviço para o Exército e 

também para estados e prefeituras. (...) 

(...) Um caminhoneiro de Alagoas diz trabalhar no Exército há quatro anos e assume 

que o tanque dele, que hoje leva água, era de combustível. E diz que o pessoal do 

Exército sabe disso. “Eles sabem, porque eles vêm a proporção do tanque. Quem é 

que não conhece, né?”, diz. De acordo com o Ministério Público, existem denúncias 

que indicam que oficiais e ex-militares do Exército cobram propina de 

caminhoneiros. Segundo as acusações, dando dinheiro, o motorista consegue ser 

contratado e passa por uma fiscalização menos rigorosa: o veículo é liberado para o 

serviço, mesmo sem condições. (...) (G1, 2013) 

 

Com isso, mais militares foram empregados para apurar e investigar esses relatos. E 

a integridade da instituição é negativada diante da abordagem midiática e a visão que o 

Ministério Público forma decorrente desses fatos. 

Mesmo a desinfecção da água sendo feita pelos próprios motoristas com o cloro que 

recebem do Exército, houve ponderação da qualidade do produto levado em cada tanque tanto 

pelos moradores, os quais apelidaram a água de “quiboa” ou “água sanitária’, quanto pelos 

próprios pipeiros (G1, 2013). 

Como medida orientativa, o Decreto Federal nº 79.367, de 9 de março de 1977, em 

seu artigo 1º, atribuiu ao Ministério da Saúde a competência para elaborar normas e 

estabelecer o padrão de potabilidade de água para consumo humano, a serem observados em 

todo o território nacional. No artigo 4º estabeleceu a responsabilidade do Ministério da Saúde 

em fiscalizar o cumprimento da norma e do padrão de potabilidade, em articulação com as 

Secretarias de Saúde ou órgãos equivalentes. 

Assim, o referido Ministério atribuiu a causa de DDA na região do semiárido à 

possível contaminação da água, decorrente de seu armazenamento nos carros-pipas. Em nota, 

o Exército descreveu sobre esse problema constatado pela mídia, orientando a novas medidas 

para prevenir futuras doenças advindas da água. 

Ministério da Saúde, vem detectando aumento dos casos nas áreas atingidas pela 

seca, tendo sido adotadas medidas em conjunto com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde da Região Nordeste, como distribuição de 40 milhões de 

frascos de hipoclorito de sódio, reforço na mobilização dos Agentes Comunitários 

de Saúde e Equipes de Saúde da Família para repassar informações de higiene e 

tratamento domiciliar da água, hidratação adequada nos casos de diarreia, 

divulgação do protocolo de manejo adequado dos casos de DDA, entre outras 

medidas (CASA CIVIL, 2013). 
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Ainda, para assegurar que a água distribuída à população seja segura, mesmo durante 

as situações emergenciais da seca, devem ser atendidas as exigências da Portaria MS nº 

2.914/2011. 

A legislação classifica o veículo transportador que fornece água para consumo 

humano como uma solução alternativa coletiva de abastecimento de água. 

Sendo assim, o quadro 11 mostra recomendações que o Ministério da Saúde dispõe 

para fatos geradores de incidência de doenças provenientes da água distribuída pela Operação 

Carro-Pipa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Fonte: 

Minist

ério 

da 

Saúde 

(2013

) 

 

D

o 

expo

sto, 

enten

de-se 

que a exigência que se requer do agente fiscalizador da Operação é ainda mais complexa que 

aquela que vinha sendo realizada. A contratação do caminhão-pipa deve seguir uma série de 

requisitos, os quais servirão para uma melhor distribuição de água potável, controlando 

futuros casos de DDA. 

O Coronel do Exército Claudemir Rangel, responsável pela Operação Carros-Pipa no 

Ceará, à época externou que o Exército não tem como intervir no tratamento e monitoramento 

da água, atribuindo essas reponsabilidades ao Estado e aos municípios. Ainda, expressou que 

quanto mais baixo o nível dos reservatórios, pior a qualidade da água e a concentração de 

bactérias existentes (G1, 2013). 

Quadro 11 - Orientações Técnicas para Atuação da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano em Situações de Seca Brasília 

1. A vigilância deve solicitar ao Exército Brasileiro ou à Defesa Civil do Estado o cadastro dos 

Municípios incluídos na Operação Carro-Pipa e dos responsáveis pelos veículos transportadores, para 

que sejam desenvolvidas ações de monitoramento da qualidade da água nessas soluções alternativas 

coletivas e para que as exigências de controle de qualidade da água sejam cobradas dos responsáveis, 

de forma a atender às exigências da Portaria MS nº 2914/2011; 

2. A vigilância deve solicitar aos órgãos municipais de defesa civil o laudo mensal de controle da 

qualidade da água para consumo humano, quando esta não for proveniente de Empresa de 

abastecimento de Água Estadual ou Municipal; 

3. A vigilância deve verificar as condições dos veículos transportadores. A parte externa do tanque não 

deve ter perfurações, vazamentos, amassados ou ferrugem; a abertura para enchimento deve ser dotada 

de tampa com borracha de vedação e presilha de fechamento; a torneira para saída de água do tanque 

deve ser vedada e impedir a entrada de sujeiras e insetos; deve possuir local destinado ao descarte de 

água resultante da lavagem e da desinfecção de rotina; a pintura deve ser preferencialmente de cor 

clara ou branca; e o veículo deve conter a identificação “ÁGUA POTÁVEL” e os dados de endereço e 

telefone para contato do responsável pelo veículo. A parte interna do tanque deve apresentar 

superfícies internas lisas e impermeáveis com revestimento ou tratamento antioxidante e anticorrosivo, 

para proteção das superfícies metálicas contra a ação de produtos químicos usados na desinfecção de 

rotina, evitando que partículas de ferrugem ou metal sejam carreadas pela água. O veículo deve ser 

utilizado exclusivamente para distribuição de água à população. 



 

 

 

 

61 

 

 

 

Outros graves problemas denunciados foram a não distribuição de água prevista na 

planilha do pipeiro e a participação de agentes públicos (no caso, militar do exército) em 

licitações para a coleta e a entrega de água em local impróprio.   

(...) Procuramos o ex-militar durante três dias. Deixamos vários recados, mas ele não 

nos atendeu. Um motorista contratado pela Wash Service tem que abastecer a 

comunidade Pai Mané - na cidade de Dois Riachos, Alagoas, quatro vezes por 

semana. Mas os moradores dizem que isso não acontece. (...) 

 

(...) William dos Santos Moreira foi sargento do Exército. Ele pediu dispensa da 

corporação em setembro deste ano. Portanto, ainda era militar na época que a Wash 

Service ganhou a concorrência pública. A lei das licitações determina que servidor 

não pode participar de concorrências na instituição em que trabalha. E o regimento 

do Exército ainda proíbe que o militar tenha outra atividade profissional. (...) 

 
(...) O desleixo maior foi em Ouricuri, Pernambuco. O lugar é como se fosse um 

cemitério de animais. E há um ponto clandestino de abastecimento de água. (...) (G1, 

2013). 

 

Diante disso, desdobrou-se outros processos administrativos e até mesmo processos 

judiciais, como já visto na seção 7.9. Esses fatos fomentaram mudanças na maneira que a 

Operação estava sendo conduzida até o momento. Agora, não se entende como a simples 

distribuição de água potável a quem tem necessidade, contudo, urge um processo de confiança 

de quem entrega e de quem recebe essa água.  

Também, em 2017, duas pessoas foram presas numa suposta fraude à OCP. A Polícia 

Rodoviária Federal flagrou que equipamentos rastreadores que deveriam estar aplicados em 

carros-pipa estavam de posse desses suspeitos.  

(...) Durante a fiscalização no veículo e entrevistas aos ocupantes, foi descoberto que 

havia três aparelhos de GPS, que eram para estar instalados em três caminhões 

“pipa” credenciados no programa do Governo Federal/Exército Brasileiro – 

Operação Carro Pipa, ligados dentro do veículo; e que os ocupantes do automóvel, 

donos de caminhões “pipa” credenciados, estavam fraudando o programa, fazendo 

percursos simulados com os aparelhos de GPS em um carro pequeno, como se três 

caminhões estivessem rodando e realizando coleta e entrega de água no interior do 

estado, pelo citado programa Federal. (...) (G1, 2017). 

 

Esse é um exemplo de evasivas criminosas de que o pipeiro pode se valer na prestação 

do serviço, tendo que atuar a Organização Militar Executora responsável pela fiscalização 

com mais veemência para precaução desses incidentes. A figura abaixo evidencia aquilo que 

se verificou no local da apreensão.    

Figura 4 – Rastreadores apreendidos pela 

PRF (Módulo Embarcado de 

Monitoramento). 



 

 

 

 

62 

 

 

 

 
Fonte: G1 (2017) 

Com essa maneira de agir, os pipeiros se beneficiavam com o combustível utilizado e 

a manutenção do caminhão, já que as rotas eram registradas como realizadas pelo sistema 

GPIPABRASIL, auferindo o pagamento pela água que deveria ser distribuída. Cabe registrar 

que o ciclo desse esquema foi possível pelo envolvimento daquele que receberia a entrega da 

água, pois como já visto há a necessidade de confirmação dessa entrega pelo beneficiário.    

Ainda em 2017, verificou-se outra fraude na Operação com a utilização de 

equipamentos que adulteravam a quilometragem rodada pelos caminhões. Esse fato ocorreu 

nos municípios de Solonópole, Icó e Canindé, no Estado do Ceará, sendo que na ocasião 

cinco pessoas foram presas em flagrante por estarem de posse dos referidos equipamentos. 

Após, a Polícia Rodoviária Federal localizou cinco rastreadores dentro de uma caminhonete 

L200, os quais deveriam estar instalados em carros-pipa para aferir a quilometragem do 

itinerário de entrega da água. Também, outro motorista foi preso por desperdiçar cerca de sete 

mil litros de água do carro-pipa. (G1, 2017). 

Essa atividade criminosa se tornou recorrente no meio dos pipeiros contratados para a 

prestação de serviço à OCP. Houve outros motoristas que também foram presos em flagrante 

com aparelho de rastreamento em seus veículos particulares, simulando a rota de um carro-

pipa. 

(...) Nesta quarta-feira, 26, um homem foi detido no km 383 da BR-116, em Icó, por 

policiais rodoviários federais. Um aparelho de rastreamento de carro-pipa estava 

ligado e funcionando no carro particular do suspeito. (...) (OPOVO, 2017). 

 

Ainda, dentro desse sistema de fraude, a Polícia Rodoviária Federal, no estado do 

Ceará, prendeu mais cinco pessoas que estavam em posse de cinco Módulos Embarcados de 

Monitoramento (MEM), ou rastreadores, que deveriam estar instalados a cinco carros-pipa. 

(...) Cinco rastreadores usados em carros-pipas para monitorar deslocamentos foram 

apreendidos com o trio. A ação delituosa consiste em trafegar com os aparelhos para 

simular percursos e contar quilometragem. (...) (OPOVO, 2017). 
 

https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/ico/2017/04/homem-e-detido-suspeito-de-fraudar-operacao-carro-pipa.html
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Pela análise dos casos apresentados acima, como exemplos, e de outros nos decorridos 

quase 20 anos de operação, é possível avaliar os efeitos a que essa ação a médio ou longo 

prazo pode levar. O desenvolvimento ou a melhora social é verificada dentro de uma 

transformação mensurável das regiões abarcadas pela OCP.  

Com isso, o impacto social é exatamente essa alteração no contexto em que um 

programa está inserido, tanto positivo quanto negativo. Positivamente, como visto, 

proporcionou mais qualidade de vida à população que sofre pela seca e a sua fixação ao 

semiárido. Negativamente, verificou-se o envolvimento de militares do sistema de 

fiscalização da OCP nos esquemas de corrupção. Por um lado, o oferecimento de vantagens 

indevidas parte do pipeiro que tem interesse nas rotas de distribuição de água, outras vezes 

pelo militar, que exerce algum tipo de controle em alguma fase da operação, aceitando a tal 

vantagem. Entretanto, houve crimes praticados sem a presença dos militares, como é o caso 

da retirada dos rastreadores dos carros-pipa e sua instalação em veículos particulares de 

pequeno porte.  

7.12.2 Impactos econômicos  

O Programa de distribuição de água impactou, ainda, no orçamento do Poder 

Executivo. Para garantir a logística da operação, como já visto, investiu-se o montante de R$ 

960,6 milhões. Isso se deu devido ao elevado número de municípios atendidos pelo programa: 

São 864 municípios espalhados por Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande 

do Norte, Sergipe, além de Minas Gerais e Espírito Santo. Ainda, para atender essa população 

o programa dispõe de 78.716 pontos de abastecimento e 6.616 carros pipa contratados 

(BRASIL, 2016b). 

Diante do grande número de pipeiros contratados para atender os Municípios 

assolados pela seca, depreende-se que a economia local foi impactada diretamente pela 

Operação. Novos empreendimentos foram desenvolvidos para que haja a distribuição de água 

potável, tais como a construção de cisternas, adutoras (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE 

MUNICÍPIOS, 2018) e abertura de poços artesianos (BRASIL, 2016). 

O fator empregabilidade é uma política pública que possui grande relevância na 

região, pois indiretamente a OCP tem contribuído para estruturar sua economia 

(CHORROCHÓ, 2017).  Paralelamente a essa criação de novas frentes de emprego, tem-se a 
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ampliação da inclusão social e elevação dos ocupados no contexto da população 

economicamente ativa no mercado de trabalho. Ainda, como visto na seção anterior, essa 

política está intrinsecamente ligada ao modo social da Operação, porquanto auxilia a fixação 

do homem a sua terra. 

Os impactos sobre o emprego, a renda e as condições de vida nos municípios são 

evidentes quando há sua inserção na Operação. Os municípios, até então alheios às questões 

econômicas, veem-se impulsionados a realizar outros programas de geração de renda e 

emprego em outros setores da economia.   

No quadro 12, segue quadro do quantitativo de pipeiros contratados nos municípios 

do Semiárido, no Estado do Rio Grande do Norte, em 2016. 

Quadro 12 – Quantidade de pessoas por município atendidas pela OCP no Estado do Rio 

Grande do Norte e quantidade de pipeiros contratados para cada umas das cidades (2016) 

   

CIDADE PESSOAS PIPEIROS 

 ATENDIDAS CONTRATADOS 

ACARI 358 2 

CAICÓ 3025 13 

CARNAÚBA DOS DANTAS 3006 17 

CRUZETA 485 3 

CURRAIS NOVOS 5684 22 

EQUADOR 2805 19 

FLORÂNIA 2224 8 

IPUEIRA 200 1 

JARDIM DO SERIDÓ 1164 7 

JUCURUTU 769 2 

OURO BRANCO 339 1 

PARELHAS 1623 6 

SÃO FERNANDO 737 3 

SÃO JOÃO DO SABUGI 821 5 

SÃO JOSÉ DO SERIDÓ 1180 6 

SÃO VICENTE 811 3 

SERRA NEGRA DO NORTE 853 3 

TENENTE LAURENTINO CRUZ 438 2 

Fonte: Relatório Informativo ao CMNE da Operação Carro-pipa a cargo do 1° BEC, relativo ao mês de 

agosto de 2016 

 

Observa-se que nos municípios mencionados no quadro 12, há um grande número de 

pipeiros empregado na Operação. Não há a pretensão de demonstrar que essa atividade 

laboral se alimenta da seca, entretanto, quer-se evidenciar que houve movimentação da 

economia local decorrente dessas contratações. 
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Ademais, observou-se que o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado em 

Jaboatão dos Guararapes-PE, também denominado de Regimento Guararapes, subordinado ao 

Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada (10ª Bda Inf Mtz), atende dezesseis 

municípios da Operação, totalizando uma população de 55.076 habitantes. Para que haja a 

distribuição de água nesta região, contratou-se 110 pipeiros para atender 1.080 pontos de 

abastecimento.  

Diante do exposto, tem-se o interesse de vários agentes econômicos envolvidos 

(Estado, pipeiro, dono do manancial e destinatário da água potável). Ainda, pondera-se a 

importância e a intensidade dessa atividade econômica, avaliando quais os impactos 

econômicos diretos e indiretos da Operação nesses municípios. Diretamente, com a alteração 

na região do semiárido, fomentada pelo desenvolvimento de empregos no que toca aos 

pipeiros, ao passo que indiretamente, incrementa uma nova dinâmica no comércio local, 

modificando as produções das atividades econômicas de bens e serviços. 

8 CONCLUSÃO 

Previamente, este trabalho se propôs a analisar a situação-problema levantada, com a 

finalidade de se obter um resultado bem definido. Contudo, quando se considerou os impactos 

que a Operação Carro-Pipa causou à Administração Militar, compreendeu-se que o problema 

suscitou não apenas um, mas diversos resultados. Estes, por sua vez, foram então 

apresentados por meio de pesquisa exploratória-descritiva, com foco na análise e avaliação 

documental. Assim, em síntese interpretativa dos elementos diversos pela presente pesquisa, 

fez-se um itinerário dedutivo lógico dessa linha argumentativa.  

Comparou-se a Operação Carro-Pipa diante de outros programas de distribuição de 

água potável a lugares áridos ou semiáridos. A realidade que se aproximou da OCP foi o 

programa desenvolvido pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tendo avaliado a área e 

a população atendida nessa distribuição de água. Assim, no momento, ficou confirmado a 

grandeza e a complexidade que representa o programa de distribuição de água potável no 

semiárido brasileiro, por meio do uso de caminhão-pipa. Não se têm achados na literatura ou 

na mídia de outro programa da dimensão da OCP, considerando sua área geográfica, 

população e os meios utilizados.  
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Quando se examinou a eficiência administrativa da Operação, entendeu-se que 

embora os fins sejam um alvo do programa, o instrumento utilizado para essa consecução - os 

meios - é o modo pelo qual ela é avaliada. Sugeriu-se outros intermédios para complementar 

essa política pública, tendo como característica a otimização ou substituição dos 

aparelhamentos já existentes. Desse modo, como forma de melhoria no gerenciamento e 

fiscalização da água despejada no Ponto de Abastecimento, levantou-se a possibilidade de 

utilização de um hidrômetro digital, para registro e controle do volume de água entornada na 

cisterna do beneficiário, tendo os sistemas GPIPABRASIL e MEM o suporte para o 

processamento desses dados. Esse novo modelo de controle evitaria, idealmente, diversas 

fraudes e corrupções, como bem desenvolvido no trabalho. 

 Em seguida, apresentou-se o processo de interoperabilidade entre o GCDA e o SIAFI, 

ou seja, processo de comunicação entre os dois sistemas que, no entanto, não gera uma 

dependência tecnológica. Dessa forma, a interoperabilidade pode contribuir para maior 

integração entre gestão militar e a sociedade civil, eliminando informações redundantes, 

possibilitando redução de custos e simplicidade na construção de soluções, bem como elevado 

nível de escalabilidade (capacidade que um sistema possui de estar preparado para crescer, 

atendendo às demandas sem perder as qualidades que lhe agregam valor).  

Adiante, demostrou-se as formas e os custos da obtenção de água potável pela OCP, 

comparando-a com outras políticas públicas. Com isso, concluiu-se que a aquisição de água 

potável por meio do processo de dessalinização e perfuração de poços artesianos é menos 

custosa, se comparado à distribuição de água por caminhão-pipa. 

Apresentou-se, ainda, os impactos administrativos identificados nas Organizações 

Militares Executoras, sendo relevante pontuar o processo de racionalização que a 

Administração Militar vivencia, tendo como missão compatibilizar com o aumento de 

demandas, a exemplo da OCP. Também, constatou-se uma intensidade de comprometimento 

com a atividade meio, isto é, administrativa. A tendência de diminuição do efetivo militar e a 

contínua busca de eficiência e efetividade no serviço administrativo faz com que seja 

empregado maior energia para a gestão dessa atividade, em detrimento, como visto, da 

atividade principal desenvolvida pela Organização Militar.  

Corroboram com o atual racionamento e realocação de pessoal militar na 

administração os impactos jurídicos que a Operação acarreta. Como apresentado, processos 
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administrativos e judiciais são consequências que fragilizam o andamento da OME, pois 

afasta militares de sua atividade de adestramento da tropa para atuar numa demanda 

contingencial, isto é, não estável, com variáveis, muitas vezes, não previstas pela 

Administração Militar.  

Em seguida, analisou-se os impactos sociais e econômicos que a Operação fomentou. 

Concluiu-se que o impacto social advém de diversas maneiras: direto, indireto, em grande ou 

pequena escala – e em qual campo. Portanto, demostrou-se que a OCP tem sido um fator de 

transformação nos municípios em que opera, como pela fixação do homem à terra e pelo 

aumento na qualidade de vida. Todavia, ponderou-se a debilidade no gerenciamento e 

fiscalização da Operação, tendo em vista os diversos casos de fraude, corrupção e a doenças 

causada pela possível contaminação da água distribuída, o que, por conseguinte, projetou 

negativamente a imagem da instituição militar. Posteriormente, os impactos econômicos 

mostraram que a OCP trouxe à população dos municípios atendidos a oportunidade de uma 

nova frente de emprego, estruturando, em parte, a economia local, além de colaborar em 

diferentes empreendimentos de distribuição de água potável, tais como a construção de 

cisternas e adutoras. 

Compreender essa política pública requer discernimento e honestidade intelectual para 

apontar os seus acertos e os seus erros, alijados da parcialidade do pesquisador.  Cumpre 

ressaltar que o presente trabalho constitui uma reflexão primária ou um movimento inicial, o 

qual requer aprofundamento, estudo, pesquisa e análise, buscando outras reflexões, 

considerações e propostas de melhoria, levando em consideração a conjuntura que envolve a 

Instituição Militar. 

A pesquisa procurou exibir que a busca pela erradicação da pobreza e pelo acesso à 

água potável é um evento crônico no país, embora seja um objetivo instituído na Carta Cidadã 

de 1988, qual seja, garantir a dignidade da pessoa humana. Assim, afiançar a todos a 

promoção desse bem imaterial é essencial à efetivação da cidadania plena. 

Entretanto, é evidente que uma política pública tem um período determinado para ser 

extinta ou substituída. A Operação Carro-Pipa, um programa que há 20 anos é realizado pelo 

Exército Brasileiro, não apresenta ainda perspectiva de se findar, visto a situação permanente 

e duradoura da seca na região do semiárido. Devido a isso, para que a Administração Pública 

seja mais eficiente e eficaz na OCP, trazendo uma melhor racionalização de gastos públicos, 
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propôs-se projetos para otimizar o aparelho de gestão e fiscalização (hidrômetro digital, 

interoperabilidade dos sistemas, entre outros já apresentados), visando ao futuro do processo 

desse ciclo na política pública.  

Por fim, pode-se afirmar de todo o exposto que não há política pública mais 

transmutável que o adequado manejo dos recursos públicos, com eficácia, eficiência, 

economicidade e transparência. A hercúlea participação militar nessa missão, ecoando 

confiança social, requer, por outro lado, a maximização dos resultados e da tecnologia 

proposta para sobrepujar dificuldades materiais e embaraços absurdos. Por isso, o Exército 

Brasileiro, nesta atividade não operacional, precisa estender sua mão amiga no combate à 

seca, de modo a projetar uma Força Terrestre resiliente aos anseios sociais. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA COM CEL VISCONTE 
 

1. Qual OME o Sr integrou e durante qual período? 

R: 19BC, Jan/2016 a Jan/2018. 

 

2. Qual era a sua função na OME? 

R: Cmt. 

 

3. A execução da Operação Carro-Pipa trouxe impactos positivos na OME? Se afirmativo, 

quais? 

R: Sim. Desenvolver Iniciativa e responsabilidade nos militares. Ganho financeiro para os 

militares referentes às diárias. Ganho para a OME devido aos recursos estritamente 

previstos para a OM (escritório) e as operações diretamente ligadas à operação, 

adestramento para a operação (estágios e instruções de capacitação). 

 

4. A execução da Operação Carro-Pipa trouxe impactos negativos na OME? Se afirmativo, 

quais? 

R: Sim. Concorrência do tempo de adestramento da tropa para operações previstas no 

planejamento anual. O impacto varia de acordo com o número de municípios, distâncias 

desses municípios da sede e pipeiros contratados, a OM era uma das quatro com mais 

demanda, emprego em torno de 120 militares tendo em vista que o efetivo da OM gira em 

torno de 600 militares sendo que os recrutas não participam da OCP. 

 

5. A Operação Carro-Pipa ajuda na aproximação entre sociedade e Exército? 

R: Muito, a população reconhece no exército aquela instituição que está cumprindo o que 

é previsto no escopo do programa: entregar água de qualidade para a população.  

 

6. Pode-se afirmar que a Operação serve como adestramento da tropa? Se afirmativa a 

resposta, em que sentido? 

R: Sim. O adestramento é o combatente básico, qualificado no cargo que ele exerce, ser 

empregado taticamente para qualquer missão do EB, a OCP é uma missão subsidiária, 

sendo assim, a tropa é adestrada para a OCP. Tanto no planejamento quanto execução. 

 

7. Na referida OME, havia o emprego de militares exclusivamente para as atividades da 

Operação Carro-pipa?  Pode descrever como era o emprego dos militares envolvidos 

diretamente na atividade? Esses militares acumulavam funções diversas (por exemplo, 

Oficial de munições, etc) 

R: Sim. No escritório do OCP, apenas concorriam ao serviço de escala e atividades 

administrativas da OM. 

 

8. Os militares que eram empregados diretamente na Operação foram deslocados de outras 

seções? Se afirmativo, essas seções tiveram recompletamento? Se negativo, como ficaram 

as demandas e as atribuições dessas seções? 
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R: Sim. O número de cargos no QCP foram reforçados e houve prejuízo para alguma 

atividade, mas o Cmt tem que trabalhar com os militares da OM, ora fragilizava-se 

algumas Cia, ora a administração. 

 

9. O quantitativo de militares empregados é suficiente para a área administrativa interna da 

OME (licitação, pagamento, etc.)? 

(  ) superior ao necessário 

(  ) adequada 

(X) insuficiente 

10. Que influência a Política local (Município atendido) possuía na operação Pipa? 

R: Responsabilidades previstas na OCP, acontecia a retirada a pedido do município para 

atender outros interesses. 

 

11. Segundo a Portaria Interministerial nº 01 de 2012, a Operação é apresentada como de 

caráter emergencial. Quantos anos que essa Operação está em funcionamento? Em todos 

esses anos o Exército sempre fez parte dela?  

R: Não teve contato com a operação antes do comando do 19BC, sabia apenas o básico a 

respeito. 19 anos de OCP. 

 

12.  A Operação Carro-Pipa está sendo eficiente (sendo realizada de forma otimizada, de 

maneira mais rápida e com menos gastos) e eficaz (obtendo o melhor resultado com 

menor dispêndio de energia, não necessariamente gastando mais tempo ou prazo para 

isso), contando com os anos que a operação possui? 

R: Ao longo dos anos, estudando a estrutura que tem se adequado para ser mais eficiente e 

eficaz, reunindo capacidades, reunindo pessoas. Devido a movimentação dos militares, o 

militar é transferido por volta de dois anos, quando o militar estava se adequando com a 

OCP ele era transferido, com o PTTC isso não ocorre mais. Houve melhora do início do 

comando para o final. Os sistemas estão melhorando, nova licitação para melhora do 

sistema. O chefe da OCP no CMNE é um Of Gen PTTC. A execução orçamentária está 

muito melhor devido a novos militares com experiência. A evolução foi vertical do CMNE 

para as OME, inclusive no apoio. 

 

13.  Durante o período e que acompanhou o desenrolar da Operação, teve conhecimento de 

algum fato ou indício de fraude? Se afirmativo, pode descrever? 

R: Sim, é rotineiro as denúncias sobre a OCP. Denúncias anônimas, era checada a 

veracidade da denúncia para a abertura de sindicância ou IPM. Chegava pela RM, pelo 

CMNE, pelo o Exército. O procedimento era mandar uma equipe para apurar o que estava 

sendo denunciado, constatando era aberta a sindicância ou IPM. Lembro de uma prisão 

em flagrante, fruto de uma denúncia, o pipeiro tinha retirado o MEM do caminhão e 

colocado em um veículo. Denúncias do tipo “não estamos sendo abastecidos”, “fulano que 

não estava previsto foi abastecido”, “determinado local está sendo beneficiado com mais 

água que o previsto”. Geralmente as denúncias quando eram apuradas mostravam-se 
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verdadeiras. É uma operação dinâmica e complexa, envolve a base da sobrevivência (a 

água). 

 

14. Durante esse mesmo período, sua OME chegou a instaurar algum procedimento 

administrativo para apurar eventual irregularidade decorrente da Operação? 

R: Sim. Vários processos administrativos. Sindicância ou IPM. Por volta de 160 

sindicâncias no 19BC, a OCP tinha um expressivo percentual. 

 

15. Tem conhecimento de ter ocorrido aumento do QCP da OME para atender o encargo da 

Op Pipa? Se afirmativo, como foi esse aumento? 

R: Não houve. Porém, após mapear alguns processos referente a OCP, fez-se necessário 

remanejar alguns militares internamente, de forma a reforçar o QCP já existente. O QCP 

da OCP era reforçado de acordo com as demandas. 

 

16. Há algum outro comentário relativo a Operação, referente ao conteúdo ora explorado 

neste questionário, que gostaria de acrescentar? 

R: A OCP é uma operação muito complexa, uma missão subsidiária do EB. A Força vem 

se transformando organizacionalmente para melhor cumprir a operação. O volume de 

recursos é altíssimo, gira em torno de um bilhão por ano, recurso público que temos a 

obrigação de prestar contas de maneira transparente. O destino do recurso somente pode 

ser usado para isso. A eficiência na entrega da água com qualidade àqueles que tem a 

necessidade para tal. Temos que ser eficientes tanto na entrega da água quanto a parte 

administrativa. O aspecto positivo de empregar o militar em missões descentralizadas, 

damos grande responsabilidade ao militar. O militar que trabalha recebe diária, uma 

vantagem financeira para o militar. As viaturas utilizadas não são viaturas militares, o 

próprio uso desses veículos requer destreza de quem o conduz. Houve acidentes com esses 

veículos. Os veículos possuem rastreamento para indicar velocidade e desligamento do 

veículo no horário correto. A OME credencia, contrata e paga o pipeiro, recolhe impostos. 

A Fiscalização Total foi concebida devido aos dados informados para o EB não serem 

dados exatos que não batiam com a realidade. Alguns dados viam com população rural e 

urbana, onde a OCP contemplava apenas a rural. Para evitar o gasto público além do que 

necessário. A economia gerava em torno de um milhão por mês no 19BC, mesmo tendo 

impactos para os pipeiros e prefeituras. Quando tivermos um sistema estável e robusto que 

controle a OCP, o GPIPA e o GCDA sendo mais efetivos, o trabalho das OME será 

facilitado e a OCP terá um ganho de qualidade, transparência e segurança para todos que 

participam. Ainda existem divergências entre os dados do sistema. O benefício e 

abrangência da OCP, o papel do EB, isso temos que destacar. O EB foi a instituição que 

poderia ser confiada essa missão, da água estar sendo entregue e os recursos estarem 

sendo bem executados e como o mundo não é perfeito no conhecimento de algo impróprio 

a Força iria tomar providências. 

  



 

 

 

 

83 

 

 

 

APÊNDICE B - ENTREVISTA COM CEL NASCIMENTO 
 

1. Qual OME o senhor integrou e durante qual período? 

R: 35BI (Feira de Santana – BA), de 2006 a 2009 

 

2. Qual era a sua função na OME? 

R: Comandante de OM 

 

3. A execução da Operação Carro-Pipa trouxe impactos positivos na OME? Se afirmativo, 

quais? 

R: Sim. Se ela for bem administrada. Os recursos da operação, se bem aplicado, deixarão, 

no futuro, benefícios para o quartel. Ex.: sala (instalações), materiais de escritório (mesas, 

cadeiras, computadores...) 

 

4. A execução da Operação Carro-Pipa trouxe impactos negativos na OME? Se afirmativo, 

quais? 

R: Sim. Tira militares da atividade-fim (militares do efetivo profissional). 

 

5. A Operação Carro-Pipa ajuda na aproximação entre sociedade e Exército? 

R: Sim. A Operação-Pipa é muito sensível, pois ela atua em uma área carente e a chegada 

do Exército na operação dá credibilidade. Essa presença da Instituição é boa para a 

imagem do Exército, porém tem que se tomar cuidado com interferências políticas no 

sistema de distribuição de água, principalmente em ano eleitoral para se evitar usar a 

operação como forma de propaganda política.  

 

6. Pode-se afirmar que a Operação serve como adestramento da tropa? Se afirmativa a 

resposta, em que sentido? 

R: Não. Ela apenas tem o benefício de ensinamentos nas áreas de recursos, planejamento 

de equipes, controle de combustível... aproveito da operação para fazer levantamentos de 

inteligência (na área de atuação do município)  

 

7. Na referida OME, havia o emprego de militares exclusivamente para as atividades da 

Operação Carro-pipa?  Pode descrever como era o emprego dos militares envolvidos 

diretamente na atividade? Esses militares acumulavam funções diversas (por exemplo, 

Oficial de munições, etc). 

R: Não. Todos os militares participam de outras atividades também, como, por exemplo, 

serviços de escala. E, mais, não recebemos nenhum militar a mais por causa da operação. 

 

8. Os militares que eram empregados diretamente na Operação foram deslocados de outras 

seções? Se afirmativo, essas seções tiveram recompletamento? Se negativo, como ficaram 

as demandas e as atribuições dessas seções? 

R: Sim. Essas seções não recebem novos militares e suas demandas são redistribuídas para 

os remanescentes. 

 Seções mais importantes, como, por exemplo, seção de pagamento e 2ª seção não sofrem 

alterações em seus efetivos.  
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9. O quantitativo de militares empregados é suficiente para a área administrativa interna da 

OME (licitação, pagamento, etc.)? 

(  ) superior ao necessário 

(  ) adequada 

(X) insuficiente 

 

10. Que influência a Política local (Município atendido) possuía na operação Pipa? 

R: A política local não se envolve na operação. Os militares que atuam diretamente na 

execução da operação recebem orientações para não receberem e não aceitarem nenhum 

tipo de benefício das prefeituras e de seus funcionários.  

 

11. Segundo a Portaria Interministerial nº 01 de 2012, a Operação é apresentada como de 

caráter emergencial. Quantos anos que essa Operação está em funcionamento? Em todos 

esses anos o Exército sempre fez parte dela?  

R: 20 anos. Sim. Já no ano de 1998, o Exército Brasileiro apoiou a operação em algumas 

situações pontuais. No ano de 2006, começou-se a participação de forma intermitente e a 

partir do ano de 2012, o funcionamento passou a ser ininterrupto, segundo a Portaria 

Interministerial Nr 1 do Ministério da Integração Nacional e Ministério da Defesa, de 25 

de julho de 2012.  

 

12.  A Operação Carro-Pipa está sendo eficiente (sendo realizada de forma otimizada, de 

maneira mais rápida e com menos gastos) e eficaz (obtendo o melhor resultado com 

menor dispêndio de energia, não necessariamente gastando mais tempo ou prazo para 

isso), contando com os anos que a operação possui? 

R: Em termos de condução da operação pelo Exército ela é eficiente sim. Mas é uma coisa 

que não acaba nunca. E, com isso, a Força é muito onerada em relação ao seu pessoal. 

Uma questão interessante seria a perfuração de poços, mas isso traz também impactos 

negativos, como, por exemplo, desemprego aos pipeiros. 

 

13. Durante o período e que acompanhou o desenrolar da Operação, teve conhecimento de 

alguma questão jurídica, fato ou indício de fraude? Se afirmativo, pode descrever? 

R: Sim. Casos como o pipeiro falar que iria em determinado local, mas não ia. Casos, 

também, de acidente de trânsito com militar que participava da operação. 

 

14. Durante esse mesmo período, sua OME chegou a instaurar algum procedimento 

administrativo para apurar eventual irregularidade decorrente da Operação? 

R: Não.  

 

15. Tem conhecimento de ter ocorrido aumento do QCP da OME para atender o encargo da 

OCP? Se afirmativo, como foi esse aumento? 

R: Não. 

 

16. Se fosse para o senhor se posicionar em relação ao Exército continuar ou não na execução 

da operação, o que o senhor faria? 



 

 

 

 

85 

 

 

 

R: Não sou a favor de o Exército continuar com mais essa atribuição, pois, no geral, traz 

mais impactos negativos do que positivos. 

 

17. Há algum outro comentário relativo à Operação, referente ao conteúdo ora explorado 

neste questionário, que gostaria de acrescentar? 

R: A operação tem seu lado positivo, mas não é atividade-fim do Exército. Tem seus 

benefícios na parte de planejamento, de recursos financeiros pra quem participa, mas, 

também, gera prejuízos para a instrução. E tem que ter bastante cuidado na gestão de 

pessoal e, principalmente, na gestão dos recursos, pois se administra um volume muito 

grande de recursos para Unidade e o comandante tem que ter um controle rigoroso sobre 

os altos valores recebidos para o cumprimento da missão. 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA COM TC ULISSES 
 

1. Qual OME o Sr integrou e durante qual período? 

R.:  31º Batalhão de Infantaria Motorizado, de 2005 a 2012. 

 

2. Qual era a sua função na OME? 

R.:  Desempenhei diversas funções. Cheguei na OM quando era Capitão, fui Cmt de Cia, 

também fui S1, S2, S3, S4 (durante 6 meses), SCmt e respondi pela Operação Pipa 

algumas vezes. 

 

3. A execução da Operação Carro-Pipa trouxe impactos positivos na OME? Se afirmativo, 

quais? 

R.:  Sim, trouxe sim, pois querendo ou não coloca-se o estado maior para funcionar e 

coloca todos os nossos valores a prova, desde a nossa capacidade de planejar, executar, 

concomitantemente aos nossos valores, questão de honestidade, confiabilidade... uma vez 

que a Pipa é executada de forma quase que individual, dá-se muita autonomia, então nós 

temos que confiar no serviço do subordinado e naquilo que a população espera de nós. 

 

4. A execução da Operação Carro-Pipa trouxe impactos negativos na OME? Se afirmativo, 

quais? 

R.:  Trouxe, ela trouxe impacto negativo no seguinte aspecto: A Operação Pipa é uma 

missão subsidiária do Exército, mas devido ao vulto que ela recebe nos períodos críticos, 

tira-se muita gente da OM, teve época que nós ficamos com 28 equipes, (56 militares) fora 

do quartel e a missão não para, ou seja, são 56 militares que saem e deixam de atuar 

dentro da OM, comprometendo muita coisa. E um outro, infelizmente, é que esta 

Operação gera um extra para o militar, que é a diária, que na época girava em torno de 

950,00 a 1.000,00 reais, podendo ser o dobro, caso o militar fosse mais de uma vez no 

mês, então esse aspecto gerava uma certa “ganância”, para que o militar fique buscando 

formas de querer ir e impedindo outros de irem, gerando um certo atrito, de várias formas 

dentro da OM, por ser um senhor aumento; outro impacto dentro da OM, é que geralmente 

quando tinha um problema , este era muito grave, por exemplo, acidentes com mortes, 

com vítimas (civis ou militares), ocasionando perda de capacidade laborativa, IPM, 

Sindicância e infelizmente também tinha o envolvimento de civis e militares com desvio 

de recursos ou extorsão de recursos... fraudes de uma maneira geral. E nós que estávamos 

lá para fazer a coisa funcionar, tínhamos que estar atento a isso. 

 

5. A Operação Carro-Pipa ajuda na aproximação entre sociedade e Exército? 

R.:  Ajuda, ajuda porque inicialmente a Operação Pipa era dos civis, mas com o decorrer 

do tempo, foi verificado que praticamente todo o recurso que iam para os civis paravam 

em todos os lugares, menos na Operação Pipa, se fazia alguma coisa pequena, para 

justificarem os gastos, mas quando se fazia uma auditoria do recurso, observava-se que o 

civil tinha desviado tudo ou beneficiado algum grupo e a população mesmo ficava 

desassistida, já com a presença do Exército isso mudou, porque todo o recurso que 

repassado para nós, ele é aplicado em prol da Operação, então, o grande público, que 

girava em torno de milhares de pessoas, eles efetivamente recebem a água e isso é bom 
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para a imagem do Exército, pois cumpre a finalidade que está prevista nesse “documento” 

que eu entreguei para vocês, na qual é atuar em prol do Desenvolvimento Nacional, 

apoiando a Defesa Civil. Então não podemos dizer que não é uma missão do Exército, 

pois é uma missão constitucional que está na Constituição, está na lei complementar 97, 

que nós temos que apoiar, e nós fazendo com correção... a população nos veem com bons 

olhos, porque nós ajudamo-los nesse momento difícil aí. 

 

6. Pode-se afirmar que a Operação serve como adestramento da tropa? Se afirmativa a 

resposta, em que sentido? 

R.:  Pode, pode porque como eu falei para vocês, existe uma missão de planejamento e de 

execução, então você faz um planejamento, você manda uma equipe precursora para fazer 

o reconhecimento, você faz o levantamento georreferencial, você descentraliza equipes de 

fiscalização, mobiliza-se um trabalho de Estado Maior, cria-se laços de comando e aquele 

grupo cria hábitos de fazer relatórios, você reconhece o Setor de Segurança Integrada e 

você colocando o pessoal da Pipa neste setor, você está reconhecendo, está reconhecendo 

os potenciais, as vias de acessos, os pontos críticos, os locais de apoio, então em 

atividades futuras, quando você tem uma missão mais delimitada a coisa da atividade fim , 

você conhece aquela região, você sabe que existe um obstáculo natural, você sabe que 

existe um apoio, um ponto sensível, então neste ponto a Operação é boa. 

 

7. Na referida OME, havia o emprego de militares exclusivamente para as atividades da 

Operação Carro-pipa?  Pode descrever como era o emprego dos militares envolvidos 

diretamente na atividade? Esses militares acumulavam funções diversas (por exemplo, 

Oficial de munições, etc) 

R.:  Sim, porém todo mundo concorria a tudo, e na minha opinião, essa é a grande 

vantagem, porque inicialmente fazíamos comparações com as outras OM e nós víamos 

nas outras Unidades que não fazia isso, ocorria todos aqueles males mencionados 

anteriormente era meio que um privilégio daqueles que participavam, aquelas pessoas 

acabavam caindo numa rotina e elas ficavam meio que alheios a parte mais militar da 

coisa, começavam a ter outras visões da Operação Pipa e se envolver demais com os civis 

e isso começava a dar problema, então uma característica da minha OM é que todo mundo 

participava de tudo e uma condição para ele participar, era ele estar participando das 

escalas de serviço e apresentar o cumprimento da sua missão de QCP, assim como seu 

substituto estar perfeitamente antenado com a missão que lhe sobrava para cumprir. Não 

podia haver solução de continuidade e isso era para que todo mundo tivesse as mesmas 

oportunidades e que a Pipa seguisse normalmente. E as únicas pessoas que eram 

exclusivas da Pipa, eram as do escritório da Pipa, porque existe uma demanda 

regulamentada de relatórios, de pagamento e é como se fosse um misto, uma agência 

mesmo, claro que com o apoio da Fiscalização administrativa, tesouraria, etc. mas eles 

têm que gerar produção, porque têm as equipes que vão no terreno e recolhem a 

produtividade, pois uma das funções da agência é verificar se aquilo foi coerente com a 

demanda que foi solicitada para não haver fraude e escassez, então desta forma existe a 

necessidade de ter uma agência da Operação Pipa específica que não haja rotatividade, é    

uma missão que deveria existir até mesmo em QCP. Coisa que, se não me engano, não 

existe. 
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8. E foram abertas novas vagas para esse pessoal? Como foi feito? 

R.: Não foram, aí normalmente o Comandante tem que se virar, geralmente ele sacrifica 

todo mundo, vai lá na Companhia de fuzileiro, pega um militar que passa a ficar a 

disposição da Operação, vai lá na Companhia de Comando e Apoio e pega um militar que 

passa a disposição da Operação.  

 

9. O quantitativo de militares empregados é suficiente para a área administrativa interna da 

OM (licitação, pagamento, etc.)? 

(  ) superior ao necessário 

(  ) adequada 

            (X) insuficiente 

R.: Não é, ela tem que se apoiar na própria organização/administração da OM, então a 

Operação Pipa dá um azimute ali, mas ela não vai conseguir fazer as licitações, os 

pagamentos (RPA), porque o pipeiro recebe mediante a confecção de um contrato, que 

gera uma produtividade depois e após isso é feito uma RPA. Então só a Pipa não consegue 

fazer tudo isso. Porque a Pipa é basicamente um responsável, mais um camarada que gera 

os pedidos da produtividade e mais um outro que verifica as partes de vigência de contrato 

e outras demandas burocráticas, mas normalmente, são três pessoas numa agência de 

Operação Pipa padrão e no mais fica flutuando auxiliares. Assim ela precisará do auxílio 

da Salc, da tesouraria, do Setor de pagamento, da assessoria jurídica( por causa dos 

direitos trabalhistas dos pipeiros), porque se não for assim, não saí. E tudo isso não nasceu 

da noite para o dia, pois as demandas que foram surgindo, e o Exército foi se adequando a 

todas essas coisas. Sendo insuficiente, sem dúvida teria que ter algo mais específico para a 

Operação Pipa, assim como é a SFPC, deveria haver vagas/claros para a função. 

 

10.  Que influência a Política local possuía na operação Pipa? 

R.:  Aí existe a seguinte crítica, tem munícipio que decreta Estado de Emergência para 

poder ter a lei de licitações burlada, aí tudo passa a ser emergência, isso é uma realidade. 

Então o Ministério Público foi alertado a isso e conseguiu desvincular aquela situação das 

demais, então tinha que ter vínculo com as situações emergenciais para poder não burlar a 

lei de licitações, e também se observa que tem os “currais eleitorais”, ou seja, tem gente 

que gosta de usar a Operação Pipa como palanque político e cabe a nós não permitir que 

isso aconteça, através dos regulamentos da defesa civil, que prevê as CONDEC´s, que é 

composta de políticos de todas as bandeiras (direita, esquerda, centro...) e todas as 

representatividades da população civil, como igrejas, clubes e associações. Porém têm 

lugares que os únicos comprometidos são alguns poucos políticos mesmo, que ficam ali 

na CONDEC fazendo pressão para que a coisa saia, aí não tem como você dizer que o 

único cara que está lá preocupado, está fazendo campanha, porque ele é o único 

interessado e quando se percebe que isso começa a surgir,  você fala com o prefeito, 

obrigando-o a fazer uma reunião com ata. E caso os convocados não fossem, nós 

relatávamos o não comparecimento dos mesmos para nos preservar, ou seja, dávamos 

oportunidade para todos participarem e caso não participassem é porque não quiseram.  
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11. Segundo a Portaria interministerial nº 01, de 2012, a Operação é apresentada como de 

caráter emergencial. Quantos anos que essa Operação está em funcionamento? Em todos 

esses anos o Exército sempre fez parte dela? 

R.: Ela já tem 15 ou 16 anos. Se eu não me engano, a primeira aparição do Exército foi em 

2005, antes disso existia uma política assistencialista de distribuição de água. A primeira 

que se tem notícia era um trem que passava distribuindo água, onde tinha via férrea, nas 

cidades do sertão, era o “trem do sertão”, aí evoluiu para distribuição de água em carros 

pipas, tratores, etc. e só então começou a mobilização da Defesa Civil. Em 2005 

começaram outros programas de assistência... programa de mais de mil cisternas. Para 

cada cidadão era construído uma cisterna em sua casa, porém não tinha como colocar 

água, foi aí que começou a Operação contra os efeitos da seca. Começou com os civis, e 

como a água continuava não chegando por causa dos desvios de recurso, o Exército 

passou a atuar efetivamente na Operação Carro Pipa. 

 

12. A Operação Carro-Pipa está sendo eficiente (sendo realizada de forma otimizada, de 

maneira mais rápida e com menos gastos) e eficaz (obtendo o melhor resultado com 

menor dispêndio de energia, não necessariamente gastando mais tempo ou prazo para 

isso), contando com os anos que a operação possui? 

R.: Fazendo uma comparação, sim, desde o início até agora já evoluiu bastante. Só que 

têm cidades que já existe mobilização dos prefeitos, vereadores, até dos deputados e 

governadores que preferem que fossem utilizados todos esses recursos em infra estruturas, 

como: construção de adutoras aqueduto, entre outros para trazer a água e distribuir. Só que 

as empresas de água dizem que é muito mais caro distribuir a água e o sertanejo não tem 

como pagar, e que essa conta iria para alguém, ou seja, essa conta acabaria sendo 

distribuída para nós, assim como a energia. Então essa é a política das empresas 

fornecedoras de água, mas existe a insatisfação por parte da população que queria a água 

chegando na torneira ao invés da forma atual, ou seja, existe a insatisfação, mas também 

existe a eficiência pelo uso do recurso, só que a demanda está cada vez maior. Quando 

você resolve um problema, outros surgem e a demanda de recurso torna-se maiores. 

Inclusive eu participei de uma reunião, organizada por um grupo de deputados da Paraíba, 

como Sub comandante da OM, na qual foi apresentada esta ideia, que foi rebatida pela 

companhia de água e esgotos da Paraíba (CAGEPA) com o seguinte argumento: “é muito 

interessante a ideia, mas na hora de tarifar, quem vai pagar essa conta?”. 

 

13. Durante o período que acompanhou o desenrolar da Operação, teve conhecimento de 

algum fato ou indício de fraude? Se afirmativo, pode descrever? 

R.: Sim, vários. Porque o que acontece... nós criamos recursos e condições para que não 

haja fraudes, mas o sistema é igual a um “hacker”, você cria um antivírus e eles criam 

algo que burlam o antivírus, então nós criamos meios de fiscalização e eles criam métodos 

que os colocam sempre à frente. Há inúmeras formas de fraudes, das mais variadas 

possíveis. 

 

14. Durante esse mesmo período, sua OME chegou a instaurar algum procedimento 

administrativo para apurar eventual irregularidade decorrente da Operação? 

R: Sim, sindicâncias e IPM. 
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15. Tem conhecimento de ter ocorrido aumento do QCP da OME para atender o encargo da 

Op Pipa? Se afirmativo, como foi esse aumento? 

R: Não. 

 

16. Há algum outro comentário relativo a Operação, referente ao conteúdo ora explorado 

neste questionário, que gostaria de acrescentar? 

R.: Sim, no início, desde 2005, época que eu entrei na Operação, houve uma grande 

resistência por parte dos Comandantes, inclusive queriam levar o caso para o Comandante 

do CMNE, e este falou assim,” pessoal, é isso mesmo que esta escrito aí, essa é uma 

missão que temos que cumprir, infelizmente tendo aspectos negativos ou positivos, nós 

não podemos dizer não, porque é a missão do Exército também”. Então muito embora seja 

uma missão que custa caro ao Exército, por questão de seus valores e por questão de perda 

de EFICIÊNCIA DENTRO DA ATIVIDADE FIM DA OM, é uma missão que nós não 

podemos nos negar a cumpri-la. Eu acho que devemos ter isso em mente, que é uma 

missão que esperam que cumpramos, embora seja uma missão subsidiária, pois, enquanto 

estiver como ordem nós temos que cumprir, PORÉM NÓS TEMOS QUE ASSESSORAR 

O PODER PÚBLICO, PARA QUE ISSO NÃO VIRE A POLÍTICA DE 

DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, TEM QUE CRIAR OUTRAS SITUAÇÕES 

PARA QUE ISSO VÁ MINIMIZANDO, MINIMIZANDO E TENDA A ZERO, A NÃO 

MAIS EXISTIR A OPERAÇÃO, Outrossim, há alguns projetos para que isso aconteça, 

porém esbarra na vontade de alguns. 
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APÊNDICE D - ENTREVISTA COM CAP CARNEIRO 
 

1. Qual OME o Sr integrou e durante qual periodo? 

R: 17 Grupo de Artilharia de Campanha, Natal – RN. 2009 a 2011. 

 

2. Qual era a sua função na OME? 

R: Adj S3 e Cmt PelOpEs. 

 

3. A execução da Operação Carro-Pipa trouxe impactos positivos na OME? Se afirmativo, 

quais? 

R: Sim a interação com a comunidade das cidades adjacente à Natal e no semi-árido. 

Recebimento de recursos para melhoria de infra-estrutura atrelada à Op Pipa, onde 01 

Pavilhão pode ser reformado e recebimento de Vtr Adm (caminhonetes 4x4) a partir de 

2011.  

 

4. A execução da Operação Carro-Pipa trouxe impactos negativos na OME? Se afirmativo, 

quais? 

R: Sim. As equipes que saem para o cumprimento das missões semanais, não são 

formadas por vagas de QCP específicas para Op Pipa, obviamente por se tratar de uma 

missão subsidiária, logo o QCP da OM é o mesmo porém com uma grande 

responsabilidade a mais. Portanto, militares de seção são rocados para a Seção Pipa e as 

equipes que vão a campo, deixam de cumprir missões atinentes à formação do soldado ou 

outras atividades previstas da OM, bem como há um prejuízo para as diversas escalas de 

serviço. 

 

5. A Operação Carro-Pipa ajuda na aproximação entre sociedade e Exército? 

R: Com certeza absoluta. O respeito, admiração e consideração da população do sertão 

com o EB é impressionante. E os cidadãos beneficiados não reconhecem a OM, o 17 GAC 

no caso, mas sim que o Exército não lhes deixa faltar água, é a instituição que “lembra” 

deles. 

 

6. Pode-se afirmar que a Operação serve como adestramento da tropa? Se afirmativa a 

resposta, em que sentido? 

R: Como adestramento não. Creio que serve como desenvolvimento de atributos da área 

afetiva, ou capacidades, e que agrega experiências pessoais muito importantes para os 

militares. 

 

7. Na referida OME, havia o emprego de militares exclusivamente para as atividades da 

Operação Carro-pipa?  Pode descrever como era o emprego dos militares envolvidos 

diretamente na atividade? Esses militares acumulavam funções diversas (por exemplo, 

Oficial de munições, etc) 

R: Sim. 01 Major e 03 Sgt compunham exclusivamente a Seção PIPA e não acumulavam 

funções. No caso dos Sgt concorriam à escala de serviço. Porém não compunham as 

equipes que iam a campo. 
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8. Os militares que eram empregados diretamente na Operação foram deslocados de outras 

seções? Se afirmativo, essas seções tiveram recompletamento? Se negativo, como ficaram 

as demandas e as atribuições dessas seções? 

R: Sim os militares eram de todas as seções e SU da OM, sendo uma escala corrida para 

Of, ST e Sgt. Não há recompletamento, porque como disse é uma missão subsidiária e que 

não comtempla vagas de QCP. 

 

9. O quantitativo de militares empregados é suficiente para a área administrativa interna da 

OME (licitação, pagamento, etc.)? 

(  ) superior ao necessário 

(  ) adequada 

(X) insuficiente 

 

10. Que influência a Política local (Município atendido) possuía na operação Pipa? 

R: Na execução dos militares nenhuma, porém na população sim, tendo em vista que as 

Prefeituras realizava levantamentos de necessidade de água, de famílias e da necessidade 

de quantitativo de água por mês. Muitas vezes são encontradas irregularidades, e são 

reportadas, inclusive muitas vezes chamávamos atenção de políticos, que deixavam de 

atender certas regiões do município, tendo em vista que a família X ou Y não era 

favorável a ele ou sua equipe. Essa é a função precípua da Op PIPA, FISCALIZAÇÃO 

DA DISTRIBUIÇÃO, nós não entregávamos a água, essa era a missão dos “Pipeiros”, nós 

contratávamos e garantíamos que as famílias designadas recebiam a água prevista. Além 

de verificação da limpeza de cisternas, bem como se as áreas e população estavam sendo 

atendidas. 

 

11. Segundo Portaria Interministerial nº 01 de 2012, a Operação é apresentada como de 

caráter emergencial. Quantos anos que essa Operação está em funcionamento? Em todos 

esses anos o Exército sempre fez parte dela?  

R: Sei que a Op funciona a mais de 10 anos. Bem no início a fiscalização também era do 

município, e devido à fraudes e denúncias passou para o Exército. 

 

12.  A Operação Carro-Pipa está sendo eficiente (sendo realizada de forma otimizada, de 

maneira mais rápida e com menos gastos) e eficaz (obtendo o melhor resultado com 

menor dispêndio de energia, não necessariamente gastando mais tempo ou prazo para 

isso), contando com os anos que a operação possui? 

R: A Op, a meu ver, é eficaz porém não é eficiente. E creio que seja um juízo de valor, 

porém não vejo interesse dos governos anteriores de resolverem o problema. A partir do 

momento que a água for encanada, a população rapidamente esquecerá que o governo tem 

a sustentado, porém com a distribuição constante de água os governos mantinham 

elevados números assistenciais, garantindo votos para quem estivesse no poder. 

 

13.  Durante o período e que acompanhou o desenrolar da Operação, teve conhecimento de 

algum fato ou indício de fraude? Se afirmativo, pode descrever? 

R: Em um município uma vez verifiquei que uma família tinha ficado sem água naquele 

mês, e ao perguntar na região e para outras famílias descobri que o Secretário de 
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Agricultura do Município havia desviado a água daquela família, pois a mesma não era 

favorável ao prefeito. A família em questão era composta pelos pais e quatro crianças, 

morando no meio da Caatinga sem qualquer fonte de água próxima, e que estava bebendo 

água de um “barreiro”, que abastecia as poucas cabeças de gado magras que tinham. 

Nessa ocasião, consegui uma pessoa que me levasse à fazenda do secretário de 

Agricultura daquele município. Para minha surpresa a sede da fazenda era composta por 

uma casa muito bonita, entretanto por se tratar do sertão não tinha água encanada, porém 

uma grande piscina estava cheia com água límpida. Na ocasião chamei o secretário de 

agricultura na prefeitura chamei a atenção veementemente e retornei para minha OM onde 

fiz uma denúncia escrita que enderecei ao meu Cmt e que remeteu aos órgãos 

responsáveis, se não me engano, à Governadora do Estado e ao Ministério do 

Desenvolvimento. O prefeito foi chamado à OM para prestar esclarecimentos. E o 

município providenciou água à supracitada família. 

 

14. Durante esse mesmo período, sua OME chegou a instaurar algum procedimento 

administrativo para apurar eventual irregularidade decorrente da Operação? 

R: Não. 

 

15. Tem conhecimento de ter ocorrido aumento do QCP da OME para atender o encargo da 

Op Pipa? Se afirmativo, como foi esse aumento?  

R: Não houve. 

 

16. Há algum outro comentário relativo a Operação, referente ao conteúdo ora explorado 

neste questionário, que gostaria de acrescentar? 

R: Não. 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO AO ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA 

DA 6ª RM 

 

1. Qual o papel do Exército na Operação? 

 

Conforme Diretriz de Planejamento de Ações Subsidiárias do COTER, a missão do 

Exército no OCP é: “Realizar ações complementares de apoio às atividades de 

distribuição emergencial de água potável, prioritariamente às populações rurais 

atingidas por estiagem e seca ma região do semiárido nordestino e região norte dos 

Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, sendo denominada Operação Carro-

Pipa”. 

 

2. Qual a razão ou a finalidade do emprego do Exército na Operação-Pipa? 

 

Pesa bastante o fato de haver uma presença física mais pulverizada no território da 

OCP por parte do Exército, em relação ao próprio Ministério da Integração, quem é o 

ente descentralizador da verba pública da OCP. 

 

3. O Governo Federal acertou no emprego do Exército na Operação Carro-Pipa? Por 

quê? 

 

Essa pergunta resulta naturalmente uma resposta de caráter pessoal e podem ser 

enumerados diversos fatores pró e contra. De forma geral, sabemos que no âmbito da 

sua finalidade, o objetivo da Operação Carro Pipa vem sendo obtido com o apoio do 

Exército. 

 

4. Como esse Escritório analisa o Exército diante da Operação? 

Embora a atividade da OCP não possua caráter Militar, essa missão foi atribuída ao 

Exército, quem deve procura executar da melhor forma possível. Muitos cuidados 

devem ser tomados para que não ocorram repercussões negativas, considerando 

inclusive o risco de lidar com grande volume de recursos financeiros. Por outro lado, a 

OCP pode promover a melhoria da sua imagem perante a sociedade. 
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5. A Operação Carro-Pipa ajuda na aproximação entre sociedade e Exército? 

Positivo, pois é uma representa da mão amiga do exército em prol da sociedade. 

 

6. Pode-se afirmar que a Operação serve como adestramento da tropa? Em que sentido? 

Qualquer missão que é dada a uma tropa ela pode ser encarada com forma de 

adestramento. Entretanto, não podemos dizer que a atividade fim da Operação possui 

caráter militar. 

 

7. Nesse Escritório, há o emprego de militares destinados exclusivamente para as 

atividades da Operação Carro-pipa?  Pode descrever como se dá o emprego dos 

militares envolvidos diretamente na atividade? Esses militares acumulavam funções 

diversas (por exemplo, Oficial de TFM, etc) 

Os participantes da OCP não possuem distinção em relação aos demais militares da 

OME ou G Cmdo. Embora tenham uma função específica dentro do Esc. da OCP, 

todos fazem parte do efetivo da unidade, participando de todas as atividades comuns 

aos militares das demais seções e podendo ser escalados para outras missões alheias ao 

Esc. OCP. 

 

8. No âmbito do Cmdo 6ª RM, as atividade da Operação necessitam envolver outros 

militares da OM para cumprir seu objetivo? Se afirmativo, em quais tarefas? Quantos 

militares não exclusivos são empregados na OM para a realização da Operação? 

 

Sim. Há uma escala para militares do G Cmdo participarem de Fiscalizações 

Operacionais na área de atuação da 6ª RM, visitando as localidades atendidas, junto 

aos beneficiários, pipeiros e mananciais. 

 

9. O quantitativo de militares empregados é suficiente para a área administrativa interna 

da OM (licitação, pagamento, etc.)? 

(  ) superior ao necessário 

 ( x ) adequada 



 

 

 

 

96 

 

 

 

(  ) insuficiente 

 

10. Que influência a Política local possui na operação Pipa? 

As ações que visam promover a qualidade de vida da população são certamente 

dotadas de interferência política. Entretanto, essa missão do exército está sendo e deve 

ser executada no sentido de não haver qualquer interferência política, prevalecendo a 

posição apartidária do Exército. 

 

11. Segundo a Portaria interministerial nº 01, de 2012, a Operação é apresentada como de 

caráter emergencial. Quantos anos que essa Operação está em funcionamento? Em 

todos esses anos o Exército sempre fez parte dela?  

 

A Operação Carro Pipa teve início no ano de 1998, ocasião em que o Exército 

Brasileiro apoiou a ação de distribuição emergencial de água potável no semiárido 

brasileiro. Até 2006 ocorreu de forma pontual, entre 2006 e 2012 ocorreu de forma 

intermitente e a partir da publicação em Diário Oficial da União da Portaria 

Interministerial Nr 1, de 25 Jul de 2012, passou a funcionar de forma ininterrupta, 

proporcionando o transporte de água potável à população necessitada. No âmbito da 6ª 

Região Militar e por intermédio das Organizações Militares Executoras, a Operação 

Carro Pipa  apoia hoje as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil em 

mais de 200 municípios, assistindo a uma população de mais de 1 milhão de pessoas 

com o transporte de água potável por meio de caminhões cisterna. 

 

12. Como ocorre a contratação de veículos empregados na Operação Carro-Pipa? Como 

ocorre o abastecimento de combustível dos veículos (forma de pagamento)? 

Especificamente na 6ª RM, não há atuação na OCP através de meios orgânicos e de 

maneira geral o Exército não tem utilizados de seus meios. O fornecimento da água é 

realizado por prestadores de serviço (pessoa física ou jurídica), quem são contratados 

para realizar a apanha e entrega de água, e o valor do combustível é de 

responsabilidade do contratado. 
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13. Que motivação de ordem política, observada por esse Escritório, acarretou a retirada e 

eventual ingresso de Município na Operação? 

Este escritório não foi participado d situações de inclusão de municípios na operação 

por motivação política, assim como orienta as OME a não proceder com tal prática. 

 

14. Quais os impactos que podem acarretar ao Exército e a Operação, se um Município 

que está sendo atendido pedir para ser excluído e ser reintegrado, em seguida?   

As exclusões e reintegração de municípios fazem parte da operação. Isso ocorre de 

forma dinâmica. Desde quando a OME constate que o município não está precisando 

de água, o mesmo pode ser suspenso temporariamente por até 60 dias. Passado esse 

período, caso ainda não haja necessidade de água, o município será excluído da 

operação. Entretanto, caso haja uma nova estiagem ou seca, ele poderá retornar à 

OCP, passando por todo o crivo de inclusão, como assim o fez para ingressar pela 

primeira vez na Operação. 

 

15. Qual seria a forma ideal para o emprego do MEM da Operação Carro-Pipa (ex: 

controle do volume da água despejada na cisterna)? 

Atualmente, O MEM registra as rotas e momento em que os Caminhões estiveram nos 

locais (manancial, estrada, ponto de abastecimento). Certamente, seria interessante 

caso pudesse ser agradado a este a informação de um equipamento que informasse 

quantidade de água captada pelo tanque e despejada na cisterna. 

 

16. Dentre esses anos de Operação Pipa, houve entraves jurídicos? Quais (citar)? Houve 

algum fato ou indício de fraude na Operação?  

Informações de caráter reservado 

 

17. Qual o efetivo atual usado na fiscalização? E como funciona o rodizio? 

Neste G Cmdo, os militares aptos para fazer a fiscalização são os Sgt, S Ten e Asp Of 

e Ten que tenham cumprido o estágio instrução para fiscalização OCP. A Ajudância 

Geral mantém uma relação deste universo dos militares capacitados e escala-os em 

ordem de revezamento da missão. 
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18. Como funciona o pagamento dos pipeiros? Há algum entrave que retarde a liberação 

do recurso para esses profissionais? 

 

É feita uma prestação de contas mensal com cada motorista. O  sistema GPIPA 

informa as carradas que o pipeiro entregou (registradas com sucesso ou pendentes), 

auditando as carradas pendentes para verificar se o seu pagamento é devido. Obtêm-se 

então o total das carradas efetivamente válidas, e consequentemente o valor dos 

serviços prestados no mês a ser pago. 

Não há histórico entrave que retarde a liberação de recursos para pagamento aos 

pipeiros. 

 

19. Que influência a Política local (Município atendido) possui na operação Pipa? 

É comum que a Prefeitura tenha interesse em manter a OCP ativa em sua região para 

utiliza-la como instrumento de imagem política. Entretanto, o Exército procura agir de 

forma isenta e basear-se na legalidade e naquilo que está previsto em cartilha, sem 

deixar margem para tais interferências. 

 

20. Quanto aos recursos recebidos por meio do repasse do Ministério da Integração, qual o 

valor destina-se a despesas correntes (pessoal, locação, gasolina) e qual as despesas de 

capital (aquisição de bens com duração superior a 2 anos)? 

O Recurso é quase que na sua totalidade para custeio da operação. As verbas para 

despesas de Capital são exceções. 

 

21. Qual tem sido a repercussão do Exército perante a população beneficiada? O que eles 

relatam? 

Costuma-se ver o reconhecimento por parte da população atendida, principalmente 

naqueles momentos que os beneficiários são visitados. 

 

22. Já há alguma repercussão administrativa quanto a esse novo decreto 9.412, que entrará 

em vigor mês vem, que atualiza os valores das modalidades de licitação? As chuvas, 
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maiores em 2018, reduziram os gastos empregados na Operação Carro Pipa? Qual 

amplitude relevância? 

Os gastos com contratação de pipeiros (pessoa física e jurídica) representam quase que 

a totalidade dos custos da OCP, que por sua vez são realizados com amparo de 

inexigibilidade de licitação. Portanto, não há influência da Decreto 9.412/18 na OCP. 

A demanda da distribuição de água é sazonal, devido aos períodos de estiagem e 

chuvas, de acordo com as estações do ano. Em jul/18, estamos com 09 municípios 

suspensos por incidência de chuvas e 28 municípios foram excluídos da operação por 

não haver seca forte a ponto de justificar a presença da OCP. 

 

23. Por meio do PDCA aplicado, quais fatores ineficientes foram observados e puderam 

ser corrigidos? 

Não foi respondida. 

 

24.  A Operação Carro-Pipa está sendo eficiente (sendo realizada de forma otimizada, de 

maneira mais rápida e com menos gastos) e eficaz (obtendo o melhor resultado com 

menor dispêndio de energia, não necessariamente gastando mais tempo ou prazo para 

isso), contando com os anos que a operação possui? 

A Operação Carro-Pipa é bastante dinâmica e a cada época ela vive ovos desafios. No 

atual momento, ela encontra-se uma fase nem evoluída no sentido da eficiência e 

economia, em relação aos primórdios da Operação, principalmente com o 

desenvolvimento dos sistemas GPIPA e GCDA. Entretanto, não chegamos ao melhor 

índice de eficiência e economia, pois cabem ajustes na operação e nas ferramentas 

utilizadas. Além disso, a dinamismo da Operação não permite que consiga atuar em 

patamar máximo. 

 

25. Quais vantagens e desvantagens que a Operação Carro-Pipa causou para essa OME? 

A OCP trouxe a experiência do G Gmdo viver com uma missão real e contínua. Muito 

se tem aprendido com a Operação, tanto pela sua complexidade operacional, como 

pelos recursos financeiros, que historicamente não circulava de maneira tão volumosa 

nesta Região Militar. 
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APÊNDICE F - RELATÓRIO DE VISITA 6ªRM 

 

No último dia 20 do mês de junho de 2018, os orientadores (major Hilton e capitão 

Marcelo) do grupo 03 (Operação Carro-Pipa) do Projeto Interdisciplinar (PI) da Escola de 

Formação Complementar / Colégio Militar de Salvador, junto com seus integrantes os 

tenentes-alunos Bruno, Garcia, Yamamoto, Friozi e Vinícius foram até ao comando da 6ª 

Região Militar (6ªRM) visitar o escritório da Operação Carro-Pipa com a finalidade de 

conhecer um pouco mais sobre o funcionamento da nobre missão realizada pelo Exército 

Brasileiro e levantar dados e informações relevantes para o projeto de pesquisa e 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso (TCC). 

Ao chegarem ao comando da 6ªRM, os orientadores e os integrantes do grupo 03 do PI 

foram recepcionados pelo coronel Marinho (Chefe do Estado-Maior da 6ªRM), juntamente 

com o tenente-coronel Sampaio-PTTC (chefe do escritório da operação Carro-Pipa, que é 

composto por, além do tenente-coronel, mais 5 militares, são eles: o adjunto Asp Carlos 

Júnior e os auxiliares da seção: STen Correia, 2º Sgt Everaldo, 3º Sgt Eriton Marques e a 3º 

Sgt Kelly Abreu) os quais proferiram algumas palavras de boas-vindas e logo, na sequência, o 

tenente-coronel Sampaio os conduziu para a seção da “pipa”, na qual ministrou uma 

apresentação sobre como é o funcionamento da operação sob a responsabilidade da 6ªRM. 

Durante a apresentação, o TC Sampaio falou sobre vários assuntos que envolvem a 

operação, dos quais podemos destacar: o funcionamento da operação carro-pipa desde sua 

criação até os dias atuais (foi realizada uma rápida evolução histórica da missão); legislações 

que regulam todas as atividades desenvolvidas pela operação; as atribuições dos principais 

atores envolvidos no controle e na fiscalização da distribuição de água feita pelos “pipeiros”; 

situação de emergência que passa a região semiárida atendida pela operação carro-pipa; área 

de atuação da 6ªRM no controle e fiscalização da distribuição da água; o volume de recursos 

empregados na operação “pipa”; e os sistemas que auxiliam o programa (GCDA e GPIPA), 

fiscalização total. 

Foram realizadas, ainda, ao final da apresentação do TC Sampaio algumas perguntas 

sobre questões jurídicas e políticas da operação, dúvidas sobre a perda de efetivos e perda da 

capacidade operativa da Força Terrestre e, ainda, questões relativas à efetividade da operação 

e dúvidas sobre questões orçamentárias e financeiras das atividades desenvolvidas pelo 

escritório da “pipa” na 6ªRM. 

Por fim, cabe ressaltar a importância dessa visita para a continuação das pesquisas 

realizadas até então pelo grupo. Muitas das informações que foram passadas na apresentação 

do TC Sampaio poderão ser aproveitadas para o desenvolvimento e o aprimoramento do 

trabalho, como por exemplo, a questão da perda da capacidade operativa da Força Terrestre 

em relação à sua atividade-fim; a contratação de novos militares temporários para o melhor 

cumprimento do controle e da fiscalização da distribuição de água no semiárido brasileiro; ou, 

ainda, questões a respeito de impactos administrativos, tais como falta de efetivo, gastos que a 

administração possui para manter a operação (água, luz, alimentação...) e melhorias no caso 

dos sistemas de controle. 
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APÊNDICE G - QUESTIONÁRIO 19ºBC 

1. Qual o papel do Exército na Operação? 

Realizar ações complementares de apoio às atividades de distribuição emergencial de água 

potável, prioritariamente às populações rurais atingidas por estiagem e seca na região do 

semiárido nordestino e região norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, sendo 

denominada “Operação Carro Pipa”. 

 

2. Qual a razão ou a finalidade do emprego do Exército na Operação-Pipa? 

O emprego do Exército na “Operação Carro Pipa” visa contribuir com o esforço do governo 

federal para minimizar o sofrimento das populações do nordeste afetadas pela seca. 

 

 3.    O Governo Federal acertou no emprego do Exército na Operação Carro-Pipa? Por quê? 

 

Sim. Pois, o Exército é uma instituição que possui credibilidade e quadros capazes de cumprir 

missão tão complexa e por longo tempo de emprego. 

 

4.     Como esse Escritório analisa o Exército diante da Operação? 

 

Como não poderia deixar de ser, o Exército cumpre sua missão sem alarde e de forma 

profissional e solidária, buscando minimizar o sofrimento do sertanejo e atentando para os 

princípios da ética, probidade e honestidade. 

 

5.      A Operação Carro-Pipa ajuda na aproximação entre sociedade e Exército? 

 

Sim. A presença dos militares é percebida nos mais remotos municípios, realizando uma 

atividade com fins assistenciais e solidários que possibilitam maior reconhecimento e 

aproximação com a população. 

 

6.   Pode-se afirmar que a Operação serve como adestramento da tropa? Em que sentido? 

 

Sim. Possibilita reconhecimento do terreno, o treinamento de orientação, planejamento e 

execução de missões. Atuação na área de responsabilidade e segurança da OM. 

 

7.   Nesse Escritório, há o emprego de militares destinados exclusivamente para as atividades 

da Operação Carro-pipa?  Pode descrever como se dá o emprego dos militares envolvidos 

diretamente na atividade? Esses militares acumulavam funções diversas (por exemplo, Oficial 

de TFM, etc) 

 

Sim. Ás atividades do escritório “Operação Carro pipa” estão previstas na O Sv Nr 004, 19
o
 

BC, de 8 de maio de 2018. O escritório é composto pela chefia e mais 5 subseções: 

planejamento e gestão, sistemas (GCDA e GPIPA), credenciamento e fiscalização operacional 

e total e prestação de contas. Os militares realizam atividades de rotina do batalhão como 
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encarregados de IPM e sindicâncias, serviços de escala, fiscal de contratos e apoiam, 

eventualmente a instrução. 

8.    No âmbito do Cmdo 6ª RM, as atividade da Operação necessitam envolver outros 

militares da OM para cumprir seu objetivo? Se afirmativo, em quais tarefas? Quantos 

militares não exclusivos são empregados na OM para a realização da Operação? 

 

Sim. Nas tarefas de campo como a fiscalização operacional e total, a reimplantação dos 

municípios, a prestação de contas dos pipeiros, o credenciamento e outras atividades 

administrativas. Mensalmente estão empregados de 80 a 100 militares. 

 

9. O quantitativo de militares empregados é suficiente para a área administrativa interna 

da OM (licitação, pagamento, etc.)? 

(  ) superior ao necessário 

 ( x ) adequada 

                      (  ) insuficiente 

 

10.    Que influência a Política local possui na operação Pipa? 

 

Nenhuma. 

 

11.    Segundo a Portaria interministerial nº 01, de 2012, a Operação é apresentada como de 

caráter emergencial. Quantos anos que essa Operação está em funcionamento? Em todos esses 

anos o Exército sempre fez parte dela?  

Há vinte anos que ocorre o programa de distribuição de água, tendo sempre a presença do 

Exército. 

 

12. Como ocorre a contratação de veículos empregados na Operação Carro-Pipa? Como 

ocorre o abastecimento de combustível dos veículos (forma de pagamento)? 

Através de licitação. O abastecimento é feito por cartão (valecard) nos postos credenciados 

determinados pela empresa vencedora da licitação do serviço de abastecimento. 

 

13. Que motivação de ordem política, observada por esse Escritório, acarretou a retirada e 

eventual ingresso de Município na Operação? 

 

Os municípios são inclusos por ordem do comando militar do nordeste. Não há informações 

sobre a situação. 



 

 

 

 

103 

 

 

 

 

14. Quais os impactos que podem acarretar ao Exército e a Operação, se um Município 

que está sendo atendido pedir para ser excluído e ser reintegrado, em seguida? 

 

Será necessário um tempo aguardando os trâmites para retornar à operação, sendo que ao 

Exército caberá novas demandas e aumento da carga de trabalho. 

 

15.  Qual seria a forma ideal para o emprego do MEM da Operação Carro-Pipa (ex: controle 

do volume da água despejada na cisterna)? 

 

O equipamento “MEM” está sendo empregado em sua plenitude. Para o controle do volume 

seria necessário outro equipamento que permitisse esse tipo de controle. 

A forma ideal é o apontador/controlador (elemento escolhido pela prefeitura e voluntário), 

maior interessado e necessitado da água, efetuar esse controle. 

 

16.    Dentre esses anos de Operação Pipa, houve entraves jurídicos? Quais (citar)? Houve 

algum fato ou indício de fraude na Operação? 

 

Não se tem conhecimento. Sim, quando um pipeiro colocou o “MEM” em um veículo de 

passageiro e fez o percurso, simulando a distribuição de água. 

 

17.   Qual o efetivo atual usado na fiscalização? E como funciona o rodizio? 

 

Na fiscalização é empregado um efetivo mensal de 54 militares. Semanalmente há escala de 

serviço. 

 

18.   Como funciona o pagamento dos pipeiros? Há algum entrave que retarde a liberação do 

recurso para esses profissionais? 

 

É realizada, inicialmente, a prestação de contas nas cidades polos. Nessas cidades são 

conferidas as carradas que o pipeiro realizou e elaborado o quadro de pagamento. De posse do 

valor total são eleborados os Recibos de Pagamento de Autônomo (RPA). De posse do RPA o 

setor de tesouraria liquida e, juntamente com o Ordenador de despesas (OD) realiza o 

pagamento. Os recursos são liberados em até 72 horas após a liquidação e entra na conta do 

pipeiro em até 72 horas após o pagamento. Não estão ocorrendo entraves por parte da 

administração para a liberação dos recursos. 

 

19.   Que influência a Política local (Município atendido) possui na operação Pipa? 

 

 Não há influência da política local. 

 

20.   Quanto aos recursos recebidos por meio do repasse do Ministério da Integração, qual o 

valor destina-se a despesas correntes (pessoal, locação, gasolina) e qual as despesas de capital 

(aquisição de bens com duração superior a 2 anos)? 
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No ano de 2017 foi destinado para as despesas correntes. Para as despesas de capital não 

foram destinados recursos. 

 

21.   Qual tem sido a repercussão do Exército perante a população beneficiada? O que eles 

relatam? 

 

A repercussão é altamente positiva. A população atendida reconhece o trabalho, a seriedade e 

honestidade que os componentes da força despendem na operação, e sem o apoio do exército, 

a operação não ocorreria. 

 

22.   Já há alguma repercussão administrativa quanto a esse novo decreto 9.412, que entrará 

em vigor mês vem, que atualiza os valores das modalidades de licitação? As chuvas, maiores 

em 2018, reduziram os gastos empregados na Operação Carro Pipa? Qual amplitude 

relevância? 

 

Sim. A necessidade de se pagar os pipeiros em até 5 dias após a prestação de contas. No 

período anual de chuvas sempre ocorre uma redução dos recursos gastos na operação. 

 

23.    Por meio do PDCA aplicado, quais fatores ineficientes foram observados e puderam ser 

corrigidos? 

Tempo para pagamento de pipeiros, tempo para pagamento de diárias, empenhos não 

liquidados, saldos disponíveis e manutenção dos veículos. 

 

24.    A Operação Carro-Pipa está sendo eficiente (sendo realizada de forma otimizada, de 

maneira mais rápida e com menos gastos) e eficaz (obtendo o melhor resultado com menor 

dispêndio de energia, não necessariamente gastando mais tempo ou prazo para isso), contando 

com os anos que a operação possui? 

 

Sim. O sistema de Gestão e Controle de Distribuição de Água (GCDA) permite observar a 

redução dos custos da operação não só pela ocorrência de chuva, mas também, pelo emprego 

judicioso das ferramentas de controle, aperfeiçoamento das atividades, realização de cursos, 

estágios e palestras aos militares empregados na operação. 

 

25.  Quais vantagens e desvantagens que a Operação Carro-Pipa causou para essa OME? 

 

As desvantagens são: o risco permanente dos efetivos nos deslocamentos em rodovias e 

estradas, o emprego de grande efetivo em atividade não operacional, grande carga 

administrativa, exposição dos militares aos males da corrupção. 

 

A vantagem é permitir que os efetivos estejam reconhecendo a área de segurança sob 

responsabilidade da OM, sendo uma forma de adestramento dos quadros. 
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APÊNDICE H - RELATÓRIO DE VISITA 19ºBC 

 

No último dia 5 de julho de 2018, o orientador (major Hilton) do grupo 03 (Operação 

Carro-Pipa) do Projeto Interdisciplinar (PI) da Escola de Formação Complementar / Colégio 

Militar de Salvador, junto com seus integrantes os tenentes-alunos Bruno, Garcia, Yamamoto, 

Friozi e Vinícius foram até o 19º Batalhão de Caçadores (19ºBC) visitar o escritório da 

Operação Carro-Pipa com a finalidade de conhecer um pouco mais sobre o funcionamento da 

missão realizada pelo Exército Brasileiro e levantar dados e informações relevantes para o 

projeto de pesquisa e desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso (TCC). 

Ao chegarem ao 19ºBC, o orientador e os integrantes do grupo foram recepcionados 

pelo Tenente-Coronel Arlindo José da Cruz Neto (Comandante do batalhão), o qual proferiu 

algumas palavras de boas-vindas e logo, na sequência, fez uma explanação sobre os principais 

pontos da operação. Na visão dele, o programa que inicialmente era pra ser de caráter 

emergencial e que já tem duração de quase 20 anos, tornou-se uma operação permanente. 

Outro ponto destacado por ele é a credibilidade que o Exército Brasileiro tem perante o 

Ministério da Integração para gerenciar tamanha quantidade de recursos destinados ao 

programa. Ele ressaltou, ainda, o desenvolvimento da economia local com a contratação dos 

pipeiros e a diminuição do êxodo, trazendo, assim, transformações significativas para a 

população da região. O comandante do 19ºBC citou, também, a dificuldade de controlar, 

fiscalizar e monitorar as atividades da operação nos diversos lugares de responsabilidade do 

batalhão, levando em consideração à distância mínima em torno de 300 Km e a máxima em 

torno de 800 Km, impactando, assim, o efetivo da OM, tirando militares de suas atividades-

fim para o cumprimento dessas atividades-meio, fazendo com isso, que outros militares 

fiquem sobrecarregados, acumulando funções. Foi falado pelo TC Cruz Neto sobre problemas 

na contratação de pipeiros, levando-nos a entender que teremos que pesquisar mais sobre o 

assunto. O coronel falou, também, que devido a interesses políticos (verbas que conflitam 

com o estado emergencial), existem oscilações na quantidade de municípios atendidos. O 

comandante informou, ainda, que mais de 90% da verba administrada pela OM é para o 

cumprimento da operação carro-pipa. O único ponto positivo da operação, segundo o TC Cruz 

Neto, é a questão da satisfação social por parte dos militares que cumprem essa missão. 

Foi constatado no site do 19ºBC que eram atendidos 41 municípios, atendendo 

aproximadamente 230 mil pessoas através de 3.733 pontos de abastecimento contando com 

313 pipeiros, essa situação em Junho de 2018 era de 16 municípios, atendendo 

aproximadamente 116 mil pessoas através de 1.683 pontos de abastecimento contando com 

130 pipeiros, segundo o Sgt Henrique do escritório da operação pipa na OM. Através das 

viagens são feitas reuniões com pipeiros, na qual são dadas orientações e palestras de como é 

o funcionamento da operação, nos mesmos moldes são feitas reuniões com as Coordenadorias 

Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) orientando o poder executivo municipal 

de suas obrigações e deveres junto à operação. Além dessas, são realizadas reuniões no 19BC 

com os representantes das COMPDEC e pipeiros para orientações. Após a instalação do 

Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), um aparelho que registra a carrada através de 

GPS e cartão magnético fornecido ao pipeiro e ao responsável pela cisterna, são realizadas as 

prestações de contas e efetuados os pagamentos aos pipeiros. Os principais óbices da 

operação são as reivindicações para a entrega de água casa a casa, fraudes na operação 

principalmente envolvendo o MEM e o uso indevido dos cartões, cisternas e tanques dos 
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carros com capacidades divergentes, cisternas com pouca capacidade, distância para os 

municípios e o grande efetivo empregado. Foi informado que o efetivo regularmente 

empregado na operação são de 150 militares, levando em consideração um efetivo total da 

OM em torno de 650 militares, demonstrando um impacto significativo nas atividades-fim da 

unidade. 
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O EXÉRCITO BRASILEIRO NA OPERAÇÃO CARRO-PIPA: UMA ANÁLISE DA 
INSTITUIÇÃO COMO ATOR PRINCIPAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
EMERGENCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM CISTERNAS 
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Resumo: O Programa Emergencial de Distribuição de Água, conhecido como Operação Carro-Pipa, 
embora tenha sido criado para ter caráter emergencial e provisório, existe há 20 anos. Consiste na 
entrega de água potável para a população do semiárido brasileiro. O Ministério da Integração 
Nacional, juntamente com o Ministério da Defesa, mais especificamente o Exército Brasileiro, são os 
principais responsáveis pelo planejamento e pela execução das atividades da Operação. Este 
trabalho buscou estudar como esta relevante política pública tem impactado a Administração Militar. 
Para tanto, estabeleceu como objetivos: demonstrar e analisar a atuação do Exército Brasileiro na 
condução da Operação Carro-Pipa sob o prisma da eficiência administrativa; apontar e analisar os 
impactos jurídicos suportados pela Força Terrestre na condução do Programa; examinar a atuação 
do Exército Brasileiro como ator da Operação, em função do momento atual da gestão pública no 
contexto da transformação do Exército Brasileiro e da racionalização administrativa; comparar a 
“Operação Carro-Pipa” com programas de distribuição de água conduzidos em outros países; e 
apontar impactos sociais e econômicos advindos da Operação. Para tanto, o presente trabalho foi 
conduzido de maneira a compreender melhor como é o funcionamento da Operação. Conseguiu-se 
chegar aos resultados obtidos, por meio de levantamento bibliográfico, análises documentais, 
entrevistas, questionários e visitas realizadas a Organizações Militares responsáveis pela Operação. 
Dos resultados encontrados, em relação à eficiência administrativa da Operação, entendeu-se que, 
embora os fins sejam um alvo do Programa, o instrumento utilizado para essa consecução ou os 
meios são o modo pelo qual é avaliado. Adiante, outras formas foram sugeridas para complementar 
essa política pública, tendo como característica a otimização ou substituição dos aparelhamentos já 
existentes. Observou-se, ainda, o aumento dos números de processos administrativos e jurídicos 
para a Força Terrestre e, também, de outros encargos administrativos nas Organizações Militares 
Executoras. Além disso, foi detectado que a Operação atende quase 4 milhões de pessoas, em uma 
área de aproximadamente 1,12 milhão de Km2 e que, com isso, a Operação muda a realidade de 
muitos sertanejos, com a geração de novas oportunidades. Porém, traz também alguns impactos 
negativos como, por exemplo, problemas com a qualidade da água distribuída. Por fim, esses 
resultados levam a concluir que a Operação Carro-Pipa representa ser o maior programa de 
distribuição de água em cisternas coletivas quando comparada a outros realizados de maneira 
semelhante; que alguns ajustes precisam ser feitos para que essa ação subsidiária impacte menos a 
Administração Militar, considerando os encargos administrativos gerados ao Exército no momento em 
que a Força passa por um processo de transformação, e que os impactos socioeconômicos podem 
melhorar ou prejudicar a imagem do Exército Brasileiro junto à sociedade. 
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Palavras-chave: Operação Carro-Pipa. Distribuição de Água Potável. Exército Brasileiro. Eficiência. 
Impactos Administrativos. 
 

Abstract: The Emergency Water Distribution Program, known as Water Truck Operation, although it 
was created to be an emergency and provisional operation, has existed for 20 years. It consists of the 
delivery of drinking water to the Brazilian semi-arid population. The National Integration Ministry, 
together with the Defense Ministry, specifically the Brazilian Army, are primarily responsible for 
planning and executing the Operation's activities. This work aimed to study how this relevant public 
policy has impacted the Military Administration. In order to do so, it established as objectives: to 
demonstrate and to analyze the Brazilian Army's performance in conducting the Water Truck 
Operation under the prism of administrative efficiency; to point out and analyze the legal impacts of 
the Land Force on the conduct of the Program; to examine the performance of the Brazilian Army as 
Operation actor, due to the current moment of public management in the context of the transformation 
of the Brazilian Army and the administrative rationalization; compare “Water Truck Operation” with 
water distribution programs conducted in other countries; and to point out the social and economic 
impacts arising from the Operation. Therefore, the present work was conducted in a way to better 
understand how the operation works. It was possible to reach the results obtained through a 
bibliographical survey, documentary analyzes, interviews, questionnaires and visits made to the 
Military Organizations responsible for the Operation. From the results found, in relation to the 
administrative efficiency of the Operation, it was understood that although the ends are a target of the 
Program, the instrument used for this achievement or the means is the way in which it is evaluated. 
Further, other forms were suggested to complement this public policy, having as a characteristic the 
optimization or replacement of the existing devices. It was also noted the increase in the number of 
administrative and legal processes for the Land Force and also of other administrative charges in the 
Military Executing Organizations. In addition, it was detected that the Operation serves almost 4 
million people, in an area of approximately 1.12 million Km², and, with this, the Operation changes the 
reality of many local people, with the generation of new opportunities. However, it also has some 
negative impacts, such as problems with distributed water quality. Finally, these results lead to the 
conclusion that the Water Truck Operation represents the largest water distribution program in 
collective cisterns when compared to others performed in a similar way; that some adjustments need 
to be made so that this subsidiary action will have less impact on the Military Administration, 
considering the administrative burdens generated by the Army when the Force undergoes a 
transformation process, and that socioeconomic impacts can improve or harm the Army's image 
Brazilian with society. 
 
Keywords: Water Truck Operation. Distribution of Drinking Water. Brazilian Army. Efficiency. 
Administrative Impacts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Após a conclusão do Curso de Formação 

do Quadro Complementar de Oficiais, o 

militar qualifica-se como pós-graduado em 

Ciências Complementares Aplicadas à 

Atividade Militar. Por essa razão, existe 

necessidade de apresentar sólido trabalho 

amparado por rigorosa metodologia 

científica, nos termos da legislação pátria. 

Este trabalho tem como meta fazer um 

levantamento de dados e informações 

sobre a atuação do Exército Brasileiro 

como ator principal na execução das 

atividades da Operação Carro-Pipa, 

procurando demonstrar a eficiência 

administrativa da missão e os impactos 

trazidos para a Administração Militar em 

um contexto de transformação da Força 

Terrestre e, também, de racionalização 

administrativa. 

Embora muito se fale sobre a atuação do 

Exército Brasileiro na condução das 

atividades da Operação Carro-Pipa, torna-

se necessário fazer uma análise, uma busca 

por maiores informações com a finalidade 

de se estudar as reais consequências 

trazidas à Força Terrestre no comando 

dessa importante missão de levar água 

potável a milhares de sertanejos. 

E é neste diapasão que esta monografia se 

orienta. Intitulada “Eficiência da Operação 

Carro Pipa na distribuição de água, a 

presente pesquisa interdisciplinar objetiva 

a melhoria das plataformas de 

disseminação do conhecimento científico e 

doutrinário disponíveis na EsFCEx, 

especificamente as seguintes plataformas: 

(a) O site da Revista Interdisciplinar de 

Ciências Aplicadas à Atividade Militar 

(RICAM); 

(b) O site do Simpósio Interdisciplinar 

de Ciências Aplicadas à Atividade Militar 

(SICAM);   

(c) O Sistema Gerenciador de 

Produção Científica (Banco de Artigos). 

O escopo desta pesquisa é identificar e 

propor melhorias para que seja atinja uma 

maior eficiência na distribuição de água ao 

sertanejo, frente às mais severas secas, 

enfrentados por essa gente, assume um 

papel relevante na conquista dos objetivos 

colimados, possibilitando o Exército 

cooperar com o desenvolvimento nacional 

e a defesa civil, na forma determinada pelo 

Presidente da República.   

Tendo em vista que a dignidade da pessoa 

humana faz parte de um rol de 

fundamentos do Estado democrático de 

Direito, a mesma é prevista como princípio 

fundamental no Art. 1º, Inciso III da 

Constituição Federal de 1988: 
Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

III – a dignidade da pessoa humana. 

Assim, o desenvolvimento desta pesquisa 

permitirá não apenas a otimização e a 

racionalização dos recursos citados, mas 

também o aumento da credibilidade e 

capilaridade da atuação do Exército como 

forma subsidiária. 

Visando a cumprir os objetivos propostos, 

inicialmente são apresentados os conceitos 

basilares sobre os assuntos que guiam esta 

pesquisa, assim como as normas e 

legislações pertinentes.  

Nesse contexto, faz-se necessário o estudo 

sobre quais os reais impactos (pontos 

positivos e negativos) trazidos ao Exército 

Brasileiro por ter assumido, devido ao seu 

alto grau de credibilidade perante à 

sociedade brasileira, essa grande questão 

social que é dar um pouco mais de 

dignidade e esperança a muitos que não 

têm grandes perspectivas de progresso. 

Por fim, com a finalidade de melhor 

trabalhar esse assunto, serão discutidos 

aqui, além do que já foi exposto, aspectos 

sociais e econômicos trazidos para os 
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municípios atendidos com a Operação, a 

adequação jurídica e suas repercussões 

para a Administração Militar e, por último, 

serão realizadas comparações entre a 

Operação Carro-Pipa e outros programas 

de distribuição de água pelo mundo.. 

 

1.1 Objetivos 

 

A partir de estudos normativos 

acadêmicos, faz-se necessário estudar e 

analisar a atuação do Exército Brasileiro 

como um dos protagonistas da Operação 

Carro-Pipa, apontando os impactos 

trazidos para a Força Terrestre em 

cumprimento dessa relevante política 

pública.  

Através de modelos comparativos, 

valendo-se de parâmetros fornecidos pelo 

Governo Federal, Este Projeto cotejará os 

modelos atuais com os modelos mais 

modernos, produzidos já em sintonia com 

esses padrões fixados a priori, resultando 

no fornecimento de perspectivas para 

inovação e aperfeiçoamento de uma 

melhor execução das políticas públicas 

existentes. 

 

 1.1.1 Objetivos Gerais 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar e 

abordar o funcionamento da Operação 

Carro Pipa, demonstrando os gastos 

mensais e anuais por Organização Militar 

Executora (OME), o qual auxilia na 

transparência e na eficiência da 

Administração Pública. Em decorrência 

disso, a explanação destes dados contribui 

para o benefício de uma melhor gestão da 

coisa pública, na contratação dos serviços 

de coleta, transporte e distribuição de água 

potável no âmbito do semiárido nordestino. 

Outrossim, apresentar uma forma menos 

onerosas para a realização do Programa 

Emergencial de Distribuição de Água 

Potável no Semiárido Brasileiro, por meio 

da comparação entre a quantidade de 

recursos gastos com a OCP no âmbito da 

6ª RM (OMS) e com o custo de 

perfuração/manutenção de postos 

artesianos nas localidades, assim como 

sistemas modernos de dessalinação. 

Para tanto, optou-se pela realização de uma 

pesquisa qualitativa, exploratória e baseada 

em uma pesquisa documental. 

 

 1.1.2  Objetivos Específicos 

 

Demonstrar e analisar a atuação do 

Exército Brasileiro na condução da 

Operação Carro-Pipa sob o prisma da 

eficiência administrativa; 

Apontar e analisar os impactos jurídicos 

suportados pelo Exército Brasileiro na 

condução da Operação Carro-Pipa; 

Examinar a atuação do Exército Brasileiro 

como ator da Operação Carro-Pipa, em 

função do momento atual da gestão pública 

no contexto da Transformação do Exército 

Brasileiro e da Racionalização 

Administrativa; 

Comparar a “Operação Carro-Pipa” com 

programas de distribuição de água 

conduzidos em outros países; 

Apontar impactos sociais e econômicos 

advindos da Operação Carro-Pipa ao longo 

da vigência da Portaria Interministerial nº 1 

do Ministério da Integração Nacional (MI) 

e do Ministério da Defesa (MD), de 25 de 

julho de 2012. 

 

 1.2 Justificativa 

 

Este trabalho justifica-se pela grande 

relevância que é medir a eficiência 

administrativa do Exército Brasileiro na 

condução da Operação Carro-Pipa, 

apontando os impactos positivos e 

negativos trazidos para a Força por ser a 

protagonista na execução das atividades da 
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operação. 

Nessa acepção, Lima (2016, p.13) ressalta 

que: 

(...) A citada Operação possui o objetivo de 

fornecer água potável aos indivíduos 

atingidos por estiagem ou seca. Logo, 

trata-se de serviço público essencial à 

sociedade, uma vez que viabiliza o 

suprimento da necessidade básica de água 

para as famílias atendidas. Tal fato justifica 

a relevância de um estudo aplicado da 

estrutura e da execução da Operação, as 

quais devem ser continuamente 

aperfeiçoadas. 

Além disso, torna-se necessário o estudo 

sobre a adequação jurídica e os impactos 

jurídicos que essa missão traz para o 

Exército. É importante levantar, também, 

quais os problemas já identificados, os 

desperdícios encontrados, as denúncias 

efetuadas sobre a Operação e como a Força 

tem se comportado em relação a esses 

acontecimentos. 

          Outro ponto que destaca a 

importância do assunto em questão é a 

necessidade de estudar os impactos na 

Administração Militar em relação a retirar 

militares de suas atividades-fim para serem 

empregados em atividades-meio, no 

momento em que o Exército passa por um 

processo de transformação, sem olvidar do 

atual momento em que houve um 

significativo aumento de emprego das 

Forças Armadas em operações na área de 

Segurança Pública. 

O Exército Brasileiro, comprometido com 

os valores da cultura brasileira e com os 

interesses e aspirações do Brasil, procura 

cooperar com o desenvolvimento nacional 

e bem-estar social (EXÉRCITO, 2014). 

Desse modo, a Escola de Formação 

Complementar do Exército (EsFCEx), 

responsável por formar Oficiais do Quadro 

Complementar, produz, nesse processo, 

conhecimento científico que pode ser 

aproveitado pelo Exército e também pela 

sociedade brasileira. 

Sendo assim, este trabalho se justifica, 

ainda, pelo fato de que é de extrema 

importância o levantamento de quais 

impactos administrativos e operacionais a 

operação traz também ao Exército, tendo 

em vista o processo de racionalização 

administrativa que acontece no Brasil e no 

mundo, com a mudança da “Era Industrial 

para a Era do Conhecimento” no início 

deste século XXI. 

Por fim, Seguindo a diretriz do Exército, a 

Escola de Formação Complementar do 

Exército tem como objetivo e visão a busca 

pelo aprimoramento profissional e a 

racionalização dos recursos empregados 

pela força. O desenvolvimento dessa 

pesquisa permitirá, a partir da análise das 

soluções empregadas e disponíveis no 

meio acadêmico, a otimização dos recursos 

utilizados pela União na luta contra o 

objetivo de levar a água e restaurar a 

dignidade do povo sertanejo brasileiro e 

adequação aos dispositivos legais em 

vigor. Desse modo, aprimorará a execução 

e gestão do conhecimento científico, que 

agregam valores para a Força e a 

sociedade. 

 

1.3 Metodologia 

 

Nesta seção, serão apresentados os 

caminhos percorridos para que a pesquisa 

pudesse ser desenvolvida. Analisar-se-á o 

tipo de pesquisa quanto à forma de 

abordagem (Qualitativa ou Quantitativa) e 

ao objetivo geral (Exploratória, Descritiva 

e Explicativa/Analítica), a natureza da 

pesquisa, os instrumentos utilizados na 

coleta de dados, o corte epistemológico e 

os instrumentos para a análise dos dados, 

de modo a orientar todo o projeto 

desenvolvido (NEVES, 2007). 

Com a metodologia, pode-se perceber a 
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maneira pela qual a pesquisa foi realizada. 

Para Laville (1999, p. 12), “a metodologia 

representa mais do que uma descrição 

formal dos métodos e técnicas e indica a 

leitura operacional que o pesquisador fez 

do quadro teórico”. 

A estratégia metodológica adotada na 

presente pesquisa teve como tipo de 

pesquisa, na classificação quanto à forma 

de abordagem, o foco quali-quantitativo, 

pois apesar de a pesquisa ser, 

predominantemente, qualitativa, ela trouxe, 

também, algumas análises quantitativas. 

Uma pesquisa pode ter ambas as formas. A 

qualitativa está mais voltada para aquilo 

que não se pode medir. Ela se ocupa mais 

com a subjetividade dos sujeitos (crenças, 

valores, atitudes etc.). Já a abordagem 

quantitativa é aquela que trabalha com 

números, com mensurações. A abordagem 

qualitativa se baseia mais na compreensão 

e a quantitativa mais na explicação 

(COSTA;COSTA, 2001). 

Já o tipo de pesquisa, na classificação 

quanto ao objetivo geral, foi de caráter 

exploratório-descritiva, pois se realizou 

uma análise documental (legislações, 

decretos, portarias, pareceres do Tribunal 

de Contas da União e da Advocacia Geral 

da União, processos do Superior Tribunal 

Militar e Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região); de dados secundários de bases de 

dados públicos (população alcançada, área 

abrangida, destinação dos recursos 

financeiros, volume de água entregue, 

compilação de mapas georreferenciados); 

de dados obtidos por meio de sistemas de 

informação (Gestão e Controle e 

Distribuição de Água – GCDA e Gestão 

Pipa Brasil - GPIPABRASIL); entrevistas 

com participantes (inseridas nos relatórios 

de visita) e ex-participantes da Operação; e 

visitas aos escritórios da 6ª Região Militar 

(6ª RM) e do 19º Batalhão de Caçadores 

(19º BC), que irão compor a documentação 

direta e indireta, respectivamente 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

1.3.1  Natureza da pesquisa 

Quanto à natureza da pesquisa, o projeto se 

desenvolveu em cima de uma pesquisa 

aplicada, pois teve finalidade de produzir 

conhecimentos para aplicação prática. Em 

Neves e Domingues (2007, p.17) “a 

pesquisa aplicada tem por objetivo a 

produção de conhecimentos que tenham 

aplicação prática e dirigidos à solução de 

problemas reais específicos, envolvendo 

verdades e interesses locais”. 

1.3.2  Técnica e Coleta de Dados 

Em relação aos instrumentos de coleta de 

dados, em Neves e Domingues (2007, 

p.58) é dito que “(...) deve ser específico 

para um determinado público-alvo e 

corretamente dimensionado para o 

tamanho do estudo.” Os instrumentos 

utilizados na coleta de dados da presente 

pesquisa foram os relatórios e as 

entrevistas realizadas aos integrantes da 

Operação Carro-Pipa nos escritórios da 6ª 

RM e do 19ºBC, e entrevistas, também, 

feitas com ex-participantes do Programa 

quando serviam em algumas Organizações 

Militares Executoras da Operação. Foram 

realizadas, ainda, observações nos 

escritórios visitados. 

        O recorte epistemológico da pesquisa 

abrangeu, em relação ao espaço, a 

Operação Carro-Pipa no Comando Militar 

do Nordeste, com o objetivo de estudar e 

analisar os dados e as informações do 

Programa para averiguar os impactos 

trazidos à Administração Militar no 

protagonismo da Operação Carro-Pipa. Já 

em relação ao tempo, a pesquisa foi 

realizada em cima de dados de 2012 (após 

a publicação da Portaria Interministerial 

Nº1 dos Ministérios da Integração 

Nacional (MI) e Ministério da Defesa 

(MD), de 25 de julho de 2012) até o 

presente momento, com a finalidade de 
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trazer as informações mais recentes para 

que a pesquisa fosse a mais fidedigna 

possível e trouxesse levantamentos 

relevantes para decisões futuras. A partir 

dos resultados obtidos, foram realizadas 

análises e discussões, comparando o que 

foi encontrado na bibliografia levantada, 

nas entrevistas realizadas e nos relatórios 

obtidos para a formulação de possíveis 

sugestões de melhoria no cumprimento das 

atividades realizadas pela Força Terrestre.  

           Para descrever o objeto do presente 

estudo, optou-se por uma revisão de 

literatura que verificou teses, monografias, 

livros, artigos, legislações, normas, entre 

outros, sobre o assunto pesquisado. As 

bases de dados utilizadas foram o “Google 

Acadêmico”, “Biblioteca Digital do 

Exército (BDEx)”, “Rede de Bibliotecas 

do Exército”, “Scientific Electronic 

Library Online - Scielo”, “Portal de 

Periódicos da Capes”, entre outros. 

Realizou-se, também, entrevistas, 

relatórios, observações e questionários na 

6ªRM e no 19ºBC. 

          Após as coletas de dados, foi feita 

uma apresentação desses. Para tanto, foi 

realizado um resumo das falas e 

observações obtidas dos pesquisados após 

serem submetidas à análise acurada dos 

pesquisadores e, na sequência, realizou-se 

uma confrontação desses dados com a 

revisão bibliográfica, dessa forma 

conduzindo às discussões propostas pelo 

trabalho para a obtenção de informações 

relevantes ao Exército Brasileiro. 

A análise dos dados (entrevistas e 

questionários) foi feita por meio de 

conteúdo dos textos/depoimentos coletados 

nas entrevistas, questionários e 

observações feitas com o pessoal da 6ª RM 

e do 19º BC que atuam na Operação e, 

também, com ex-integrantes de 

Organizações Militares Executoras (OME) 

do Programa.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, serão apresentados os 

conceitos básicos que nortearam essa 

pesquisa, citando alguns autores, obras e 

normas que conceituam e apresentam 

opiniões sobre temas como: método 

científico, comunicação científica, gestão 

do conhecimento científico e análise da 

eficiência/eficácia empregada na coisa 

pública assim como formas de melhor gerir 

um sistema complexo de necessidades e 

meios disponíveis. 

 

2.1  Resultado das Entrevistas e 

Observações, Questionários e Relatórios 

 

Nesta seção, são apresentados os 

resultados das entrevistas, dos 

questionários levantados, dos relatórios de 

visitas e das observações feitas na 6ª 

Região Militar (6ª RM), no 19º Batalhão de 

Caçadores (19º BC) e com ex-integrantes 

das Organizações Militares Executoras. Os 

demais resultados (análise documental, 

pesquisa bibliográfica, entre outros) serão 

analisados no capítulo da revisão de 

literatura/discussões. 

Como a pesquisa foi predominantemente 

qualitativa, em Neves e Domingues (2007, 

p. 96): 
(...) a apresentação dos dados deverá 

ser um resumo das falas e 

observações obtidas dos pesquisados 

após serem submetidas à análise 

acurada do pesquisador. Devemos 

buscar a apresentação dos dados 

qualitativos já categorizados, isto é, o 

pesquisador analisa os dados e, 

naturalmente, identifica categoria nas 

falas dos sujeitos do estudo. Essas 

categorias servem para agrupar os 

dados colhidos nas entrevistas. 

 

Ante o exposto, foram entrevistados 4 

(quatro) ex-integrantes de Organizações 
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Militares Executoras (dois coronéis – um 

da ativa e outro da reserva remunerada, um 

tenente-coronel e um capitão, ambos da 

ativa). Os 5 (cinco) pesquisadores do 

trabalho analisaram as respostas de todos 

eles e categorizaram os itens e as 

informações que mais apareceram em suas 

respostas. Vale ressaltar que as entrevistas 

foram realizadas com ex-integrantes de 

quatro Organizações Militares Executoras 

(OME) diferentes (19º Batalhão de 

Caçadores, Salvador – BA; 35º Batalhão 

de Infantaria, Feira de Santana – BA; 31º 

Batalhão de Infantaria Motorizado, 

Campina Grande – PB; e 17º Grupo de 

Artilharia de Campanha, Natal – RN). 

De posse das respostas, formulou-se uma 

análise sucinta e objetiva das falas dos 

entrevistados, as quais geraram o seguinte 

quadro: 

 

Coronel Visconte: 

 
 

Coronel Nascimento: 

 
 

Tenente Coronel Ulisses: 

 
 

Capitão Carneiro: 

 
 

3 REVISÃO LITERÁRIA E 

DISCUSSÕES  
 

3.1 O acesso o água potável no semiárido 

nordestino 

 

Ter acesso à água potável no semiárido 

brasileiro não é tão simples como parece 

ser para outras regiões do país. Já não é de 

hoje que essa região passa por grandes 

dificuldades para que sua população tenha 

condições mínimas de existência. A falta 

de água potável disponível gera grandes 

impactos e traz enormes prejuízos para o 

povo dessas localidades.  
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De acordo com Silva (2003, p.22): 
A Região Nordeste ocupa 18,27% do 

território brasileiro, com uma área de 

1.561.177,8 km². Desse total, 

962.857,3 km² situam-se no Polígono 

das Secas, conforme delimitado em 

1936, através da Lei 175, e revisado 

em 1951, abrangendo oitos Estados 

nordestinos – exceto o Maranhão – e 

uma área de 121.490,9 km² em Minas 

Gerais. Já o Semiárido ocupa 

841.260,9 km² de área no Nordeste e 

outros 54.670,4 Km² em Minas 

Gerais, caracterizando-se por 

apresentar reservas insuficientes de 

água em seus mananciais SUDENE 

(2003). Recentes estudos indicam que 

o fenômeno das secas remonta a 

milhares de anos, antes mesmo da 

ocupação humana no Nordeste 

brasileiro. De acordo com dados da 

Coordenação de Defesa Civil da 

SUDENE, a ocorrência de secas na 

Região se verifica desde antes da 

chegada dos europeus ao continente. 

Inclusive alguns vestígios de 

barragens foram encontrados em rios 

no estado do Ceará, o que mostra que 

o homem nativo do Nordeste já 

utilizava pedras para represar a água 

dos rios. 

 

Percebe-se que a crise de água no Nordeste 

já existe há muitos anos e não existe 

previsão no curto prazo desse problema ser 

resolvido. Segundo Silva (2003, p.22): 
As secas têm causas de proporções planetárias e são 

influenciadas por diversos fatores, dentre os quais 

vale destacar: a diferença de temperatura superficial 

das águas do Atlântico Norte, que são mais quentes 

e as do Atlântico Sul, frias; deslocamento da Zona 

de convergência intertropical para o Hemisfério 

Norte em épocas previstas para permanência no 

Sul; e o aparecimento do fenômeno conhecido 

como El Niño, caracterizado pelo aumento da 

temperatura no Oceano Pacífico Equatorial Leste. 

Isso revela a fragilidade da região Nordeste 

referente a esses fatores que não são 

controlados e que já trouxeram e podem 

trazer, ainda, grandes prejuízos ao povo do 

sertão nordestino. 

Além de tudo isso, ainda citado por Silva 

(2003, p.22): 
(...) as formas do relevo do Nordeste e a alta 

refletividade da crosta se apresentam 

como os principais fatores locais 

inibidores da produção de chuvas. 

Por um lado, as mudanças 

demográficas experimentadas pelo 

país, além de agravar a situação 

existente no polígono das secas, ainda 

estendem o problema da escassez de 

água para outras áreas, como é o caso 

das grandes cidades. Essas 

peculiaridades exigem soluções 

efetivas que possibilitem aos 

habitantes da Região, se não a 

superação imediata dos problemas, 

pelo menos a instauração de uma 

condição estável de convivência 

socioeconômica. O que tem ocorrido, 

no entanto, ao longo dos anos, é que, 

como as políticas de combate à seca 

não têm logrado resultados mais 

consistentes a situação do semiárido 

só tem se agravado. 

 

Constata-se aqui, pelas evidências 

apresentadas pelo autor, que a situação do 

semiárido nordestino é bem delicada em 

relação à falta d’água, pois nos últimos 

anos, a situação dessa região tão castigada 

pela falta de chuva tem se agravado. 

Diante disso, acredita-se que esse 

problema de falta d’água no Nordeste não 

terminará no curto e médio prazo. 

Ante o exposto, percebe-se a grande 

dificuldade existente em relação ao acesso 

de água potável no semiárido nordestino. 

Para ratificar ainda mais essa informação, é 

trazido, também, que, de acordo com o 

Ministério das Cidades (2016), apenas 

73,63% do Nordeste tem acesso à água 

tratada. 

 

4 HISTÓRICO DA OPERAÇÃO PIPA 

 

No ano de 1998, mais especificamente no 

mês de agosto, o Exército Brasileiro teve 

seu primeiro contato com o Programa 

Emergencial de Distribuição de Água, 
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mediante um convênio formalizado com a 

Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE). O Comando Militar 

do Nordeste foi o representante do 

Exército nesse convênio.  Essa distribuição 

de água se dava e, ainda se dá, por meio de 

carros-pipa. A partir disso, todos os anos 

subsequentes, a Força Terrestre esteve 

envolvida em diversas atividades da 

Operação (MELLO, 2018). 

Já no ano de 2005, o Programa foi 

implementado pela Portaria 

Interministerial Nº 7/MI/MD, de 10 de 

agosto de 2005, revogada pela Portaria 

Interministerial Nº 1/MI/MD, de 25 de 

julho de 2012, atual instrumento legal que 

rege a Operação (BASSAN, 2018). 

Essa Portaria Interministerial de julho de 

2012 sofreu algumas atualizações com a 

publicação da Portaria Interministerial Nº 

2/MI/MD, de 27 de março de 2015. 

Diante do exposto, pode-se perceber que a 

Operação, apesar de ser encarada como um 

programa de caráter emergencial, já está 

em funcionamento há 20 anos, trazendo 

algumas consequências que serão 

levantadas no decorrer deste trabalho para 

se analisar os impactos que isso têm 

trazido para a Administração Militar. 

 

4.1 Os Ministérios envolvidos na 

Operação Carro-Pipa 

 

A Operação Carro-Pipa é um programa do 

Governo Federal, sendo o resultado da 

cooperação técnica e econômica mútua 

entre os Ministérios da Integração 

Nacional (MI) e da Defesa (MD). A 

Portaria Interministerial Nº 1/MI/MD, de 

25 de julho de 2012, traz em seu artigo 1º a 

seguinte definição: 
Art. 1º - Fica estabelecida mútua 

cooperação técnica e financeira entre 

os Ministérios da Integração Nacional 

e da Defesa para a realização de 

ações complementares de apoio às 

atividades de distribuição 

emergencial de água potável, 

prioritariamente às populações rurais 

atingidas por estiagem e seca na 

região do semiárido nordestino e 

região norte dos Estados de Minas 

Gerais e do Espírito Santo, sendo 

denominada Operação Carro-Pipa. 
Com isso, percebe-se que os dois 

principais responsáveis pelo planejamento 

e a execução da Operação Carro-Pipa são 

os Ministérios da Integração Nacional e da 

Defesa, apesar de existirem outros órgãos e 

outras instituições (federais, estaduais e 

municipais) também responsáveis por 

partes do Programa. 

 

4.2 A dimensão da Operação Carro-Pipa 

e a participação do Exército Brasileiro 

na vanguarda do programa  

 

Neste momento, tem-se por objetivo a 

análise da participação e dimensão do 

Exército Brasileiro na Operação Carro-

Pipa dentro do contexto dos programas que 

prospectaram em compreender a região do 

semiárido.  

A OCP atende cerca de 4 milhões de 

pessoas (em 849 municípios), com quase 

30 Organizações Militares Executoras 

(OME), com um número aproximado de 7 

mil pipeiros contratados, distribuindo 

diariamente milhares de litros de água a 

pessoas carentes e necessitadas de um 

mínimo existencial para sua sobrevivência 

(BASSAN, 2018). 

O Comando Militar do Nordeste (CMNE), 

por meio do Escritório de Coordenação da 

Operação Carro-Pipa, é o responsável por 

coordenar todas as atividades relativas à 

Operação. Ele se faz representar por 3 

Regiões Militares (RM): 6ª RM, 7ª RM e 

10ª RM. Essas subdividem-se em 

Organizações Militares, que na Operação 

Carro-Pipa recebem o nome de 

Organização Militar Executora (OME) 
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(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017). 

Diante do exposto, percebe-se que a 

Operação envolve grandes quantidades de 

recursos, tanto materiais como, também, 

recursos humanos e financeiros. Por isso, 

torna-se ainda mais importante um estudo 

mais aprofundado sobre as questões e os 

recursos que envolvem toda a Operação 

Carro-Pipa. 

 

4.3 Eficiência Administrativa no 

controle e na fiscalização da Operação 

Carro-Pipa  

 

O conceito de eficiência administrativa 

está em evidência nos dias atuais, pois não 

cabe mais à Administração Pública 

desconsiderar a medição de suas 

atividades, ações, seus processos, projetos 

e resultados. Mas como se pode evidenciar 

essa eficiência administrativa que todo 

gestor e toda organização pública e militar 

deve sempre buscar e tentar melhorar. 

Segundo Slomsky (2011, p. 29): "a 

eficiência evidencia-se quando a relação 

consumo-produto ficou dentro do 

esperado". Ou seja, existe um 

planejamento, uma previsão prévia do que 

se fará, de como os recursos serão 

empregados e de como serão gastos a fim 

de se ter resultados dentro daquilo que foi 

planejado e, também, do que se previu. O 

professor Idalberto Chiavenato acrescenta 

que: 
(...) A eficiência é uma relação entre 

custos e benefícios. Assim, a 

eficiência está voltada para a melhor 

maneira pela qual as coisas devem ser 

feitas ou executadas (métodos), a fim 

de que os recursos sejam aplicados da 

forma mais racional possível (...) 

(Chiavenato, 1994, p. 70). 
Alinhado com esse pensamento, o Exército 

Brasileiro busca enquadrar seus processos 

e suas atividades dentro desse novo 

conceito de Administração Pública, 

buscando uma melhor e maior eficiência 

administrativa, melhorando e aprimorando 

cada vez mais seus projetos e programas a 

fim de proporcionar à sociedade brasileira 

e a todos os interessados melhores 

resultados de desempenho. E no contexto 

da Operação Carro-Pipa isso não é 

diferente. A Força Terrestre vem medindo 

seus resultados para verificar a eficiência 

administrativa dos processos de controle e 

de fiscalização com o desenvolvimento de 

sistemas chamados de Fiscalização Total 

(5º CTA, 2009).  

 

4.4 Comparações de formas e custos 

para obtenção de água potável para 

consumo  

 

A forma de obtenção de água potável na 

OCP ocorre, em síntese, por meio de 

caminhão-pipa, como bem descrito nos 

capítulos anteriores. Dito isso, conforme 

dados do Escritório do CMNE, a Operação 

possui um custo elevado, sendo o montante 

de recursos destinados ao programa, em 

2017, de aproximadamente um bilhão de 

reais, num emprego diário de 826 

militares, entre 29 OME e 6.616 motoristas 

de carros-pipa, atendendo a 864 

municípios dos 1133 municípios do 

Semiárido Brasileiro, totalizando uma 

população atendida em torno de 3,7 

milhões de habitantes. Conforme ilustração 

abaixo, observa-se o esforço do Exército 

Brasileiro na missão de manter a execução 

dessa atividade subsidiária. 

Custos da OCP 
Ano Município Recursos População 

Atendida 

2010 563 235.517.000,

00 

2.389.522 

2011 581 254.123.774,

84 

2.563.916 

2012 695 441.841.431,

26 

3.148.237 

2013 809 706.968.769, 3.705.895 
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00 

2014 819 836.392.563,

00 

3.773.426 

2015 871 920.470.599,

00 

3.878.212 

2016 850 1.021.682.12

0,57 

3.598.991 

2017 864 960.632.932,

69 

3.229.232 

Fonte: Escritório da OCP do CMNE. 

 

Além da fiscalização direta, descrita acima, 

as OME têm a atribuição de realizar a 

verificação indireta, por meio do Sistema 

de Monitoramento e Rastreamento 

Eletrônico (GPIPABRASIL), conforme 

figura: 

 

 Fonte: Escritório da OCP do 55 BI. 

 

Com base na estrutura do efetivo acima, os 

gastos mensais com a folha de pagamento 

chegam a um montante de R$ 62.292,00 

por Escritório e, se for calculada a 

existência das 29 OME, tem-se um 

dispêndio anual de R$ 21.677.616,00, 

pagos exclusivamente com recursos do 

Ministério da Defesa. 

Diante disso, cabe agora analisar outras 

formas de aquisição de água e seus custos. 

Sabe-se que o poço artesiano, buraco feito 

no solo para a captação de água, é cada vez 

mais comum no Brasil. Ele pode ser feito 

para o simples monitoramento da 

qualidade de água ou para sistemas de 

resfriamento, assim como para a obtenção 

de água potável, quando tratada. 

Perfurar um poço envolve um alto custo 

inicial comparado ao uso da água fornecida 

pelo Município, assim como o risco de não 

encontrar água o bastante ou em qualidade 

suficiente; e os custos de bombeamento e 

manutenção do poço. (NBR 12244, 1992) 
“No Piauí, no ano de 2013, o EB 

perfurou um poço de 60 metros de 

profundidade e uma vazão de 1.000 

litros de água por hora, utilizando, 

ainda a luz solar como fonte de 

energia para movimentar a bomba 

hidráulica, armazenando água na 

cisterna com capacidade para 10.000 

litros. O Exército acrescentou que a 

fonte de energia irá desonerar tanto a 

prefeitura da cidade quanto a 

população, fornecendo água de boa 

qualidade com baixo custo de 

operação e manutenção, esse poço 

custou, a época R$ 30 mil aos cofres 

públicos, fora os custos adicionais 

para a construção da “edícula”, que 

consiste na última fase da obra, onde 

uma estrutura é construída para 

abrigar o poço. Nessa área de 100 

metros quadrados é levantada uma 

cerca com arame farpado, edificada 

uma casa de bombas, instalado o 

suporte para a caixa d´água e 

realizadas as instalações elétricas e 

hidráulicas, além das ligações e 

torneiras”. (JÚNIOR, DORNELES, 

2018, p 12). 

Assim, o custo da implantação de um poço 

artesiano pelo Exército Brasileiro, no 

Piauí, custou em média R$ 83.000,00, 

levando em consideração todo material 

utilizado e as perfurações executadas 

(JÚNIOR, 2018). 

Outra forma de obtenção de água potável 

no mundo é a dessalinização. Os oceanos 

são uma boa alternativa para a captação de 

água, por meio do processo de 

dessalinização (retirada do excesso de sal  

da água). Na Marinha do Brasil a 

dessalinização é amplamente usada, assim 
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como em alguns países do Oriente Médio, 

onde a água doce é escassa ou de difícil 

acesso. Segundo Júnior (2018), a 

potabilidade da água extraída desse 

processo é utilizada para consumo 

humano, irrigação ou, por vezes, produção 

de sal de cozinha como subproduto. 
DESSALINIZADOR 

País 

 

Ano M³ Custo 

Inglaterra 2010 140 mil 1,3 Bilhões 

Austrália 2006 3,7 milhões 1,6 Bilhões 

EUA 2004 2,4 milhões 1,9 Bilhões 

China 2011 90 milhões 2,2 Bilhões 

Israel 2010 19,7 milhões 2 Bilhões 

 

O Estado de Israel, em junho de 2010, 

inaugurou a sua terceira usina de 

dessalinização, no norte da cidade de 

Hadera, sendo considerada a maior usina 

de dessalinização por osmose reversa do 

mundo, com capacidade de capturar água 

do mar e produzir 624.000 m³ por dia de 

água doce, suficientes para abastecer uma 

cidade com população de mais de 2 

milhões de habitantes. Criada com um 

investimento de quase meio bilhão de 

dólares, com um contrato de 25 anos, a 

água custou um pouco mais de 50 centavos 

de dólar por metro cúbico (JÚNIOR, 

2018). 

Na China, o projeto de dessalinização 

d'água do mar produzirá sal e outros 

químicos, mantendo a região ao redor 

limpa, tendo esse projeto custado 15 

bilhões de yuans (US$ 2,2 bilhões), 

(JÚNIOR, 2018). 

Na Austrália, o país habitado mais seco do 

mundo, investiu-se US$ 13,2 bilhões (R$ 

22,7 bilhões) em plantas de dessalinização, 

capazes de sugar milhões de litros de água 

dos oceanos por dia, remover o sal e obter 

água potável. Em dois anos, quando a 

última planta estiver em funcionamento, as 

maiores cidades da Austrália obterão até 

30% de sua água do mar (JÚNIOR, 2018). 

Salienta-se que a Agência Internacional de 

Energia Renovável (Irena) publicou que: 

“A dessalinização é a maior fonte de água 

para saciar a sede humana e irrigação no 

Oriente Médio, Norte da África e em 

algumas ilhas do Caribe”. Verifica-se, 

ainda, segundo International Desalination 

Assossiation (IDA), que mais de 300 

milhões de pessoas são abastecidas 

diariamente por meio da dessalinização no 

mundo. (JÚNIOR, 2018). 
Fonte: Júnior, 2018. 

A partir dos dados acima, pode-se inferir 

que, a longo prazo, os investimentos 

realizados na área de dessalinização e de 

perfuração de poços artesianos, impactam 

positivamente nos custos atuais com o 

modo de realizar a distribuição de água 

potável no semiárido brasileiro. Sendo 

assim, além, analisa-se outros programas 

de distribuição de água em comparação 

com a OCP. 

 

5 MOMENTO ATUAL DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

 

Diante da complexidade e das incertezas 

que caracterizam os dias atuais, o 

planejamento estratégico assume um papel 

relevante na conquista dos objetivos 

visados, possibilitando ao Exército 

cooperar com o desenvolvimento nacional 

e a defesa civil, na forma determinada pela 

Constituição Federal. 

O Exército conta hoje com um efetivo de 

222.732 militares, conforme o Decreto 

9.249/2017, encontrando-se envolvidos em 

diversas atividades, dentre as quais 

destacam-se a ajuda humanitária aos 

refugiados venezuelanos no Estado de 

Roraima; a Intervenção Federal no Estado 

do Rio de Janeiro; a construção de 

rodovias federais; a segurança a eventos 

esportivos de grande vulto e a Operação 

Carro-Pipa.  
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Com o crescente emprego do Exército em 

ações subsidiárias, decorrente de seu 

elevado nível de confiabilidade, e diante do 

momento econômico, faz-se necessário 

refletir sobre essas missões. 

 Ademais, tendo em vista a demanda da 

ação cívico-social de distribuição de água 

potável para o consumo humano, torna-se 

imperativo analisar essa atividade 

proporcionada pelo Exército Brasileiro por 

meio do viés dispendioso, este sendo 

materializado na eficiência, pois não se 

delimita a analisar tão somente a eficácia 

ou mesmo a efetividade. 
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5.1 O processo de transformação  

 

Cumpre informar, primeiramente, que a 

diretriz do Comandante do Exército nº 06 

prevê para o biênio 2018/2019 a redução 

do efetivo do Exército em no mínimo 10%, 

devendo manter preservada, tanto quanto 

possível, a Força Terrestre. 

No entanto, paralelo a essa diretriz, o 

Comandante Militar do Nordeste evidencia 

sua intenção no tocante à missão no 

semiárido brasileiro: 
Minha intenção é manter a Operação Carro-Pipa 

(OCP) ininterrupta enquanto durar o 

apoio da Força Terrestre ao Programa 

Emergencial de Distribuição de Água 

do Governo Federal, entregando água 

de boa qualidade ao sertanejo 

necessitado e fustigado pela seca, 

independentemente de qualquer 

óbice. (CMNE, 2017, p.2).  
Do exposto acima, verifica-se que apesar 

da diretriz do Comandante do Exército 

direcionar para uma redução do efetivo, o 

Comandante do CMNE pretende manter a 

execução da Operação, tendo para si o 

encargo de se ajustar a essa nova 

normativa. 

Sendo assim, cabe aqui analisar o processo 

de rendimento entre os resultados obtidos e 

os recursos empregados dentro da OCP. 

Sendo essa ação administrativa orientada 

no sentido de concretizar e efetivar a 

finalidade posta pela legislação. 

 

5.2  A Racionalização Administrativa 

 

Como braço forte e mão amiga, pautados 

na Lei Complementar 97, de 9 de junho de 

1999, o Exército é responsável pelo 

desenvolvimento sustentável, como ação 

subsidiária. 

Porém, conforme citado nos subitens 

anteriores, a Força passa por um processo 

de redução de efetivo, ao passo que 

aumenta a sua demanda neste tipo de 

operação. 

Desta forma, faz-se necessário uma gestão 

estratégica, para executar sem interrupção 

e com menor efetivo possível as atividades 

de políticas públicas. 

Como já analisado neste trabalho, a 

eficiência administrativa está intimamente 

ligada a essas nuanças, visto que desponta 

os impactos trazidos ao Exército Brasileiro 

em cumprimento da Operação Carro-Pipa. 

Também, a medição da economicidade, 

eficácia e efetividade da Operação gera a 

análise do processo e do contorno que 

compõem a Operação, demonstrando a sua 

importância para a Administração Pública 

Militar. 

 

5.3  Impactos Administrativos 

identificados  

 

As Unidades Operacionais devem manter o 

alto nível de prontidão e poderio quando 

empregadas ou em treinamento. Deste 

modo, para o fiel cumprimento de sua 

missão, o organograma de suas funções. 

Contudo, percebe-se que as Unidades 

Executoras da Operação Carro-Pipa estão 

numa cadência distinta da prevista, tendo 

em vista o emprego crescente de capital 

humano em atividades meio em 

descompasso com as atividades fim. 

Assim sendo, as Organizações Militares 

Executoras, por não comporem de efetivo 

específico para essas demandas 

administrativas em seu quadro de cargos 

previstos (QCP), realocam militares da 

atividade operacional para atividades de 

cunho administrativo. 

Segundo Cruz Neto (2013 p. 12), os 

Comandantes de OME tendem a remanejar 

militares de sua preparação operacional 

finalística para reforçar a equipe da 

administração. 

Em tempos passados, essa alocação de 

recurso militar em áreas administrativas e 
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o novo modelo de racionalização do 

contingente militar impactou diretamente 

na missão de paz no Haiti. O documento 

Processo de Transformação do Exército, 

do Estado-Maior do Exército, relatou que a 

crise vivenciada naquele país colocou em 

evidência a restrita capacidade da Força 

Terrestre de se projetar em face à situação 

de contingência. Tal contexto poderia ter 

colocado em risco a capacidade brasileira 

de manter o protagonismo entre as demais 

nações. Ainda, após o terremoto de 2010, 

para enviar um segundo contingente foram 

necessárias três semanas de preparação e a 

participação de oitenta e quatro 

Organizações Militares (EME, 2010). 
A rotina do quartel dessas organizações 

operacionais acabou focando a gestão dos recursos, 

o atendimento das demandas dos processos 

administrativos, relegando o preparo operacional da 

tropa a um segundo plano. Na atualidade, há um 

grande emprego da Força Terrestre em missões 

subsidiárias (ações humanitárias em apoio aos 

atingidos por enchentes em todo país ou pela seca 

no nordeste, construção de grandes obras de 

infraestrutura e tantos outros (Cruz Neto, 2013). 
Nota-se disso, que a razão de ser das 

Organizações Militares operacionais, 

nestes termos, estaria desnaturada, pois a 

ação meio superaria em prioridade a 

atividade fim (razão de ser dessa 

instituição). 

 

5.4  Recursos financeiros da 

Organização Militar Executora 

 

Logo após aprovado o Plano de Trabalho e 

realizado o Termo de Cooperação, os 

recursos são repassados para o Ministério 

da Defesa (MD), por meio de destaque 

orçamentário e um repasse financeiro do 

Ministério da Integração Nacional (MI). 

Adiante, definido a OME dessa missão, 

envia-se ao Comandante do CMNE o 

cálculo de recursos financeiros para as 

ações de coordenação, fiscalização e 

execução da OCP, via sistema GCDA, por 

intermédio do canal de comando. Após a 

análise e aprovação dessa solicitação, 

encaminha-se a mesma ao COTER 

(Escritório da Operação Carro-Pipa, 2015). 

Ademais, os recursos oriundos do destaque 

orçamentário do MI para o MD são 

utilizados em aplicações diversas, tais 

como: 
33.90.15 – Pagamento de diárias de militares 

empregados em fiscalizações (como será explicado 

no item 2.4);  

33.90.30 – Pagamento de materiais de consumo 

diversos (combustível, material químico, material 

de expediente, etc);  

33.90.33 – Locação de veículos para as equipes de 

fiscalização;  

33.90.36 – Pagamento de “pipeiros”;  

33.90.39 – Pagamento de serviços de pessoas 

jurídicas (internet, adesivagem de veículos, etc);  

33.91.39 – Publicações de editais para contratação 

de pipeiros; e  

33.91.47 – Recolhimento de impostos (INSS). 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 

043.346/2012-0). 

Observa-se que o destaque oferecido a 

OME contempla apenas despesas com 

custos correntes, verificados por meio da 

categoria econômica “33”. 

Essa categoria tem a finalidade de verificar 

o efeito do gasto público na economia. 

Assim, as despesas correntes, em suma, 

expressam a participação do setor público 

no consumo de recursos para manutenção e 

funcionamento dos serviços públicos. Por 

outro lado, as despesas de 

capital contribuem para a formação ou 

aquisição de bem de capital e, por 

consequência, impactam em acréscimos ao 

Produto Interno Bruto. 

Ainda, a classificação econômica é 

considerada a base para mensurar o 

impacto das decisões do Governo na 

economia nacional (formação de capital, 

custeio, investimentos, etc.). 
“Os gastos correntes afetam 

negativamente a taxa de crescimento 

da economia, enquanto que os gastos 

com capital possuem efeito positivo 
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sobre a variável dependente, e esses 

resultados são estatisticamente 

significantes. Este resultado, contudo, 

não é surpreendente, uma vez que a 

literatura brasileira aponta evidências 

sistemáticas de que os gastos 

correntes ou não têm relação com a 

taxa de crescimento, ou afetam 

negativamente a taxa de 

crescimento”. (Rocha, F e Giuberti, A 

C, 2007, p. 485). 
 

É com a classificação econômica que se 

evidencia e mensura a capacidade de 

investimento do Estado, ou seja, se o 

estado possui ou não capacidade de 

realizar despesas de capital, investimentos 

em infraestrutura, saneamento básico, 

educação, saúde, etc. 

 

5.5  A Operação Carro-Pipa diante de 

outros programas de distribuição de 

água   

 

A distribuição de água potável também é a 

realidade de outros países. Contudo, não 

houve achados ou relatos até o momento 

de outros programas desse feitio em 

andamento, levando em consideração as 

características da OCP. Apesar disso, cabe 

informar que o país da Somália, no 

continente africano, desenvolveu uma 

grande operação de distribuição de água 

potável. De acordo com o protagonista 

desta missão, Comissão Internacional da 

Cruz Vermelha (CICV), os principais 

motivos para a escassez de água envolvem 

situações de secas e enchentes, pressões 

sobre os poucos pontos de abastecimento 

de água disponíveis, ausência de serviços 

estatais, dentre outros problemas de cunho 

eminentemente político (ICRC, 2014). 

A CICV, em 2013, distribuiu água potável 

a quase 375 mil pessoas, não restringindo 

seu uso tão somente ao humano, mas 

também ao animal, como o gado. Assim, 

expressa-se: 

“Respondemos à maioria das 

necessidades agudas, quando todas as 

outras opções já se esgotaram, 

levando água em caminhões pipa 

para as comunidades”, Mousa. Em 

Gedo, as rações emergenciais de água 

foram entregues a cerca de 42 mil 

pessoas e ao seu gado durante os 

meses de seca. No distrito de Jowhar 

em setembro de 2013, 11,5 mil 

pessoas deslocadas pelo conflito se 

mudaram para a cidade de Jowhar, 

onde o CICV fornece rações vitais de 

água em caminhões-pipas. Ao mesmo 

tempo, a organização está 

reabilitando um poço cavado à mão e 

está construindo dois pontos de 

captação de água na sua região natal, 

à qual muitas pessoas esperam voltar 

nos próximos meses” (ICRC, 2014). 

 É notório e louvável a iniciativa da CICV 

em trabalhar na ação de fornecimento de 

água potável, processando diversas 

alternativas para que essa água chegue ao 

seu destino, dentre elas a utilização de 

caminhões pipa, a exemplo da Operação 

Carro-Pipa no Brasil. 

Apesar desse programa cumprir seu 

objetivo, quando comparado à Operação 

Pipa, e levando em consideração o fator 

climático, tem-se que há semelhanças 

significativas entre eles, observando os 

meios e recursos empregados, qual seja: 

caminhão-pipa. Entretanto, a CICV 

disponibilizou o acesso à água para quase 

375 mil pessoas, ao passo que a Operação 

Carro-Pipa já atendeu cerca de 3,9 milhões 

de brasileiros (PLANALTO, 2016). Ainda, 

a área que corresponde à Somália é de 

637.657 km², por outro lado a área do 

Semiárido brasileiro é de 1,03 milhão de 

km² (INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2018). 

O gráfico abaixo sintetiza esses dados: 
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Fonte: autor. 

Essas diferenças são consideráveis, pois 

marcam a grandeza e a complexidade do 

atendimento da Operação Carro-Pipa. 

Sendo possível sua execução devido ao 

elevado nível de capilaridade do Exército 

no território brasileiro, tendo sua missão 

condicionada pelas dimensões continentais 

do país, marcado pela multiplicidade de 

ambientes geográficos, destacando o 

semiárido. 

 

5.6  Impactos da Operação Carro-

Pipa desde 2012 

 

Como já apresentado neste trabalho, para 

minimizar os efeitos da seca na região do 

semiárido brasileiro, o Ministério da 

Integração Nacional distribui água para a 

população por meio de caminhões-

pipa. Todavia, para garantir que a água 

chegue às comunidades rurais que 

enfrentam a estiagem e evitar desvios, o 

Comando Militar, por meio de suas 

Organizações Militares, faz a gestão de 

fiscalizar a entrega desse bem escasso 

(BRASIL, 2016).  

Segundo dados oficiais disponibilizados no 

sítio do Governo Federal, cerca de 350 

militares atuam diariamente no 

monitoramento das cisternas abastecidas e 

dos pipeiros em campo. A conferência é 

realizada em cima da documentação, das 

condições dos veículos e da qualidade da 

água depositada nos pontos de 

abastecimento (BRASIL, 2016). 

Ainda, o General de Brigada Pedro 

Antônio Fioravante Silvestre Neto, Chefe 

da Coordenação da Operação Carro Pipa 

do Comando Militar do Nordeste, ressalta 

que:  
(...) a importância da fiscalização é 

mitigar os efeitos da seca sobre a 

população. Estamos apoiando cerca 

de três milhões de pessoas para levar 

água de qualidade aos sertanejos que 

sofrem com as agruras da seca 

(BRASIL, 2016). 

Diante disso, a Operação Carro Pipa, 

conduzida pelo Exército, contribui para 

amenizar a ausência de água nos 

municípios do semiárido afetados pela 

estiagem. Sabe-se que o contato da Força 

Terrestre com as pessoas que se encontram 

nessa circunstância contribui para 

sedimentar a imagem da instituição, a qual 

se vale de armas sociais para lutar numa 

guerra predominantemente climática. 

 

5.7  Impactos Sociais  

 

Sabe-se que o egresso na região do 

semiárido envolve diversas condicionantes 

socioeconômicas, contudo, depreende-se 

que a Operação Carro-Pipa é um fator 

contribuinte para a permanência da 

população no semiárido, reduzindo o 

êxodo para as cidades próximas, tendo em 

vista que o acesso a água potável se torna 

uma realidade àqueles Municípios que 

estão em estado de emergência, decorrente 

da seca. 

O acesso à água não é o problema principal 

do semiárido, mas sim, o acesso à água 

potável. Esse é um desafio que a Operação 
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enfrenta. A mídia eletrônica, em 2013, 

registrou um grande surto de Doenças 

Diarreicas Agudas (DDA), relacionado, 

sobretudo, com a água distribuída por meio 

de caminhões-pipa. 

Do exposto, entende-se que a exigência 

que se requer do agente fiscalizador da 

Operação é ainda mais complexa que 

aquela que vinha sendo realizada. A 

contratação do caminhão-pipa deve seguir 

uma série de requisitos, os quais servirão 

para uma melhor distribuição de água 

potável, controlando futuros casos de 

DDA. 

Com isso, o impacto social é exatamente 

essa alteração no contexto em que um 

programa está inserido, tanto positivo 

quanto negativo. 

 

5.8    Impactos Econômicos  

 

O Programa de distribuição de água 

impactou, ainda, no orçamento do Poder 

Executivo.  

Diante do grande número de pipeiros 

contratados para atender os Municípios 

assolados pela seca, depreende-se que a 

economia local foi impactada diretamente 

pela Operação. Novos empreendimentos 

foram desenvolvidos para que haja a 

distribuição de água potável. 

O fator empregabilidade é uma política 

pública que possui grande relevância na 

região, pois indiretamente a OCP tem 

contribuído para estruturar a economia da 

região. Paralelamente a essa criação de 

novas frentes de emprego, tem-se a 

ampliação da inclusão social e elevação 

dos ocupados no contexto da população 

economicamente ativa no mercado de 

trabalho. Essa política está intrinsecamente 

ligada ao modo social da Operação, 

porquanto auxilia a fixação do homem a 

sua terra. 

Os impactos sobre o emprego, a renda e as 

condições de vida nos municípios são 

evidentes quando há sua inserção na 

Operação. Os municípios, até então alheios 

às questões econômicas, veem-se 

impulsionados a realizar outros programas 

de geração de renda e emprego em outros 

setores da economia. 

Diante do exposto, tem-se o interesse de 

vários agentes econômicos envolvidos 

(Estado, pipeiro, dono do manancial e 

destinatário da água potável). Ainda, 

pondera-se a importância e a intensidade 

dessa atividade econômica, avaliando quais 

os impactos econômicos diretos e indiretos 

da Operação nesses municípios. 

Diretamente, com a alteração na região do 

semiárido, fomentada pelo 

desenvolvimento de empregos no que toca 

aos pipeiros, ao passo que, indiretamente, 

incrementa uma nova dinâmica no 

comércio local, modificando as produções 

das atividades econômicas de bens e 

serviços. 

 

6  CONCLUSÃO 

 

Previamente, este trabalho se propôs a 

analisar a situação-problema levantada, 

com a finalidade de se obter um resultado 

bem definido. Contudo, quando se 

considerou os impactos que a Operação 

Carro-Pipa (OCP) causou à Administração 

Militar, compreendeu-se que o problema 

suscitou não apenas um, mas diversos 

resultados. Estes, por sua vez, foram então 

apresentados por meio de pesquisa 

exploratória-descritiva, com foco na 

análise e avaliação documental. Assim, em 

síntese interpretativa dos elementos 

diversos pela presente pesquisa, fez-se um 

itinerário dedutivo lógico dessa linha 

argumentativa. 

Quando se examinou a eficiência 

administrativa da Operação, entendeu-se 

que embora os fins sejam um alvo do 
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programa, o instrumento utilizado para 

essa consecução - os meios - é o modo pelo 

qual ela é avaliada. Adiante, sugeriu-se 

outros intermédios para complementar essa 

política pública, tendo como característica 

a otimização ou substituição dos 

aparelhamentos já existentes.  

Adiante, demostrou-se as formas e os 

custos da obtenção de água potável pela 

OCP, comparando-a com outras políticas 

públicas. Com isso, concluiu-se que a 

aquisição de água potável por meio do 

processo de dessalinização e perfuração de 

poços artesianos é menos custosa, se 

comparado à distribuição de água por 

caminhão-pipa. 

Apresentou-se, ainda, os impactos 

administrativos identificados nas 

Organizações Militares Executoras (OME), 

sendo relevante pontuar o processo de 

racionalização que a Administração Militar 

vivencia, tendo como missão 

compatibilizar com o aumento de 

demandas, a exemplo da OCP. Também, 

constatou-se uma intensidade de 

comprometimento com a atividade meio, 

isto é, administrativa. A tendência de 

diminuição do efetivo militar e a contínua 

busca de eficiência e efetividade no serviço 

administrativo faz com que seja empregado 

maior energia para a gestão dessa 

atividade, em detrimento, como visto, da 

atividade principal desenvolvida pela 

Organização Militar. 

 Corroboram com o atual racionamento e 

realocação de pessoal militar na 

administração, os impactos jurídicos que a 

Operação acarreta. Como apresentado, 

processos administrativos e judiciais são 

consequências que fragilizam o andamento 

da OME, pois afasta militares de sua 

atividade de adestramento da tropa para 

atuar numa demanda contingencial, isto é, 

não estável, com variáveis, muitas vezes, 

não previstas pela Administração Militar. 

Ademais, comparou-se a Operação Carro-

Pipa diante de outros programas de 

distribuição de água potável a lugares 

áridos ou semiáridos. A realidade se 

aproximou à OCP foi o programa 

desenvolvido pela Comitê Internacional da 

Cruz Vermelha, tendo avaliado a área e a 

população atendida nessa distribuição de 

água. Assim, no momento, ficou 

confirmado a grandeza e a complexidade 

que representa o programa de distribuição 

de água potável no semiárido brasileiro, 

por meio do uso de caminhão-pipa. 

Em seguida, analisou-se os impactos 

sociais e econômicos que a Operação 

fomentou. Concluiu-se que o impacto 

social advém de diversas maneiras: direto, 

indireto, em grande ou pequena escala – e 

em qual campo. Portanto, demostrou-se 

que a OCP tem sido um fator de 

transformação nos municípios em que 

opera, como pela fixação do homem à terra 

e pelo aumento na qualidade de vida. 

Todavia, ponderou-se a debilidade no 

gerenciamento e fiscalização da Operação, 

tendo em vista os diversos casos de fraude, 

corrupção e a epidemia causada pela 

possível contaminação da água distribuída, 

o que, por conseguinte, projetou 

negativamente a imagem da instituição 

militar. Posteriormente, os impactos 

econômicos mostraram que a OCP trouxe à 

população dos municípios atendidos a 

oportunidade de uma nova frente de 

emprego, estruturando, em parte, a 

economia local, além de colaborar em 

diferentes empreendimentos de 

distribuição de água potável, tais como a 

construção de cisternas e adutoras. 

A pesquisa procurou exibir que a busca 

pela erradicação da pobreza e o pelo acesso 

à água potável é um fato crônico no país, 

embora seja um objetivo instituído na 

Carta Cidadã de 1988. Assim, garantir a 

todos a promoção desse bem imaterial é 
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essencial à efetivação da cidadania plena. 

Entretanto, é evidente que uma política 

pública tem um período determinado para 

ser extinta ou substituída. A Operação 

Carro-Pipa, um programa que há 20 anos é 

realizado pelo Exército Brasileiro, não 

apresenta ainda perspectiva de se findar, 

visto a situação permanente e duradoura da 

seca na região do semiárido. Devido a isso, 

para que a Administração Pública seja 

mais eficiente e eficaz na OCP, trazendo 

uma melhor racionalização de gastos 

públicos, propôs-se projetos para otimizar 

o aparelho de gestão e fiscalização 

(hidrômetro digital, interoperabilidade dos 

sistemas, entre outros já apresentados), 

visando o futuro do processo desse ciclo na 

política pública. 

Por fim, pode-se afirmar que, de todo o 

exposto, não há política pública mais 

transmutável que o adequado manejo dos 

recursos públicos, com eficácia, eficiência, 

economicidade e transparência. A hercúlea 

participação militar nessa missão, ecoando 

confiança social, requer, por outro lado, a 

maximização dos resultados e da 

tecnologia proposta para sobrepujar 

dificuldades materiais e embaraços 

absurdos. Por isso, o Exército Brasileiro, 

nesta atividade não operacional, precisa 

estender sua mão amiga no combate à seca, 

de modo a projetar uma Força Terrestre 

resiliente aos anseios sociais. 
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