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RESUMO

Este estudo trata sobre a capacitação de militares das Organizações Militares, do Co-
mando Militar do Nordeste, visando seu emprego nas atividades de fiscalização, eminentemente
operacionais, inseridas nas ações de Apoio Governamental, em particular a Operação Carro-Pipa.
Tal abordagem se justifica pela sua relevância perante a sociedade, em que o Exército Brasileiro,
mesmo diante da real necessidade de se manter aprestado à defesa da pátria e da garantia dos po-
deres constitucionais, vem atuando de forma séria e profissional nas ações subsidiárias de distri-
buição emergencial de água potável, às populações rurais atingidas pela estiagem na região do se-
miárido nordestino. Propõe a análise dos métodos empregados pelas Organizações Militares Exe-
cutoras (OME) de Infantaria, subordinas ao Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada,
para capacitação de seus efetivos profissionais na efetiva fiscalização de distribuição de água po-
tável no estado de Pernambuco – PE, verificando a interferência de seu emprego, para vida admi-
nistrativa das OME e na manutenção do seu preparo e emprego em Operações Militares. Esta
análise foi possível mediante consulta a diversos documentos como: Portarias, Diretriz, Ordens
de Serviço e Relatórios. Foi realizado um estudo junto ao 14º Batalhão de Infantaria Motorizado,
OME da 10ª Bda Inf Mtz, com o intuito de verificar de que forma está sendo elaborada a capaci-
tação de seus militares envolvidos na Operação Carro-pipa. O estudo evidenciou que o Exército
evoluiu na missão de fiscalização da Operação Carro-pipa, principalmente no que diz respeito às
melhores práticas adotadas na capacitação de seus profissionais, embora isso tenha aumentado o
grau de dificuldade na condução da vida administrativa da Unidade, assim como na manutenção
de seu nível de adestramento.
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1 INTRODUÇÃO

A Operação Carro-pipa (OCP) é uma das medidas adotadas pelo Governo Federal para

minimizar  os  impactos  causados  pelas  adversidades  climáticas  ocasionadas  pela  estiagem  e

conseguintemente levando a seca na região do semiárido nordestino, estendendo também para a

região norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. A população da região semiárida

nordestina enfrenta grande instabilidade social,  proporcionando dificuldades socioeconômicas,

como miséria, fome, falta de água e desemprego. Devidamente amparado por leis e decretos, o

Exército Brasileiro presta assistência a população por intermédio de ações subsidiárias, como o

Programa de Distribuição Emergencial de Água Potável, por meio da OCP, visando a diminuir os

impactos da seca. 

A distribuição emergencial de água potável, por meio dos carros-pipas, foi atribuída ao

Exército Brasileiro (EB) pela primeira vez em agosto de 1998, mediante convênio formalizado

com a SUDENE. A partir de então, em todos os anos consecutivos, a Força Terrestre teve como

missão  planejar,  coordenar,  controlar  e  fiscalizar  a  busca,  o  transporte,  a  desinfecção  e  a

distribuição de água potável por intermédio da contratação de pipeiros. Atualmente, a OCP, é

regulada pela Portaria Interministerial nº 1/MI/MD, de 25 de julho de 2012, publicada no Diário

Oficial da União (DOU) em 26 de julho de 2012. Tal Portaria faz referência à mútua cooperação

técnica e financeira entre os Ministérios da integração Nacional e da Defesa.

Por se tratar de uma Ação Subsidiária e de cunho social, é notória a necessidade de uma

adequada capacitação do efetivo  profissional,  das  Organizações  Militares  Executoras  (OME),

empregadas na OCP, pois é sabido que a formação de um militar do EB é focada no seu emprego

em combate, na Defesa da Pátria e na Manutenção da Soberania do Brasil. Desta forma, surgem

alguns questionamentos, como de que forma essas Organizações Militares, especificamente, as de

Infantaria subordinadas a 10ª Bda Inf Mtz,  estão conseguindo capacitar seus integrantes para

atuarem na fiscalização da Operação Pipa e como o emprego desses militares interfere na vida

administrativa da Unidade e se de alguma forma modifica sua capacidade combativa.

Tal abordagem se justifica pela sua relevância social em demonstrar para a sociedade

brasileira  que  o  EB,  mesmo  tendo  a  sua  real  necessidade  de  se  manter  aprestado  para  seu

emprego na Defesa da Pátria,  vem atuando de forma séria  e  profissional  no apoio as Ações
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Subsidiárias de apoio às atividades de distribuição emergencial de água potável, prioritariamente

às populações rurais atingidas por estiagem e seca na região do semiárido nordestino. .

É importante ressaltar, também, a contribuição do trabalho para o público interno, que

atua na OCP, com o intuito de apresentar melhores práticas adotadas na capacitação dos militares,

assim  como  salientar  de  que  forma  o  emprego  de  um determinado  efetivo  de  profissionais

interfere na vida administrativa e na capacidade combativa de uma Unidade de Infantaria.

O objetivo  deste  trabalho é  realizar  uma abordagem dos métodos  empregados pelas

Organizações  Militares  Executoras,  para  a  capacitação  de  seus  militares,  na  atuação  como

fiscalizadores da OCP, verificando sua interferência na vida administrativa da Unidade e na sua

provável depreciação da capacidade combativa. Para isso, será apresentada a legislação vigente,

assim  como  dados  gerais  estatísticos  da  quantidade  de  municípios  alcançados,  população

atingida, número de carros pipas contratados e pessoal empregado na OME.

Este propósito será conseguido mediante uma pesquisa documental, por meio de consul-

ta a diversos documentos confeccionados por meio de Portarias Interministeriais, Diretrizes, Or-

dens de Serviço e relatórios. Será uma pesquisa aplicada, a partir da investigação realizada no es-

critório Pipa do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, Unidade localizada no Município de Ja-

boatão dos Guararapes – PE, subordinada a 10ª Bda Inf Mtz e empregada como uma OME da

OCP, com o intuito de verificar de que forma está sendo elaborada a capacitação dos militares e

se a mesma está sendo eficaz. 
Ainda como propósito será elaborada uma consulta junto a militares que participam da

OCP, para verificação da experiência profissional do efetivo empregado, da carga horária empre-

gada, do conhecimento adquirido, do tempo de preparação e do período de fiscalização,   dentre

outras. Quanto a natureza, a pesquisa será aplicada, pois tem a finalidade de produzir conheci-

mentos para aplicação prática. No caso deste trabalho, não há o objetivo de produzir novos co-

nhecimentos, e sim aplicá-los praticamente à solução de problemas específicos.

Para ter um melhor entendimento sobre a capacitação, será apresentado o faseamento da

OCP e, por fim, serão realizadas considerações sobre suas benesses para o desenvolvimento dos

municípios do semiárido, assim como deduções lógicas sobre os efeitos do emprego constante de

um determinado percentual do efetivo profissional, que incidem ou não na capacidade combativa

da Organização Militar. 



4

2 ATUAÇÃO DO EXÉRCITO NA OPERAÇÃO PIPA E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA

SOCIEDADE E INSTITUIÇÃO

Anualmente, a falta de chuvas que atinge todo o semiárido tem trazido consequências

terríveis para o sertanejo, obrigando-o a conviver com os efeitos da seca. A cada dia, reservató-

rios que abastecem as cidades entram em colapso. Alguns dos açudes que suprem as comunidades

colapsaram e outros estão em estado crítico, não se apresentando nem mesmo para o consumo

animal. Para atenuar tais prejuízos, o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Integra-

ção Nacional e do Ministério da Defesa, vem conduzindo o Programa Emergencial de Distribui-

ção de Água, também chamado de Operação Carro-pipa (OCP).

A OCP tem por finalidade complementar a distribuição de água potável no semiárido

nordestino. Envolve os governos estaduais e municipais nos estados da Região Nordeste, norte de

Minas Gerais e Espírito Santo. Nesse contexto,  O Programa de distribuição de água potável foi

atribuído ao EB pela primeira vez em agosto de 1998, mediante convênio formalizado entre a

SUDENE e o Exército por meio do Comando Militar do Nordeste (CMNE). A partir de então, em

todos os anos consecutivos, a Força Terrestre teve como missão planejar, coordenar, controlar e

fiscalizar a busca, o transporte, a desinfecção e a distribuição de água potável.

Atualmente,  o programa no semiárido brasileiro é denominado Operação Carro-pipa,

regulada pela Portaria Interministerial  nº 1/MI/MD, de 25 de julho de 2012, definida em seu

Capítulo I:

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.
(MI/MD, 2012,seção 1, p 40)

Dessa maneira, o EB, além de capacitar-se para o cumprimento da missão constitucional

de defender a Pátria, engaja-se nessa ação subsidiária que realiza a coleta, desinfecção, transporte

e distribuição de água potável por meio da contratação de carros-pipas às populações atingidas.

Para isso, são empregadas as chamadas Organizações Militares Executoras (OME), que são Uni-

dades responsáveis pela execução da distribuição de água nos Municípios.
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Essas OME são empregadas nos municípios beneficiados e que estejam dentro de suas

áreas de responsabilidade. Sendo assim, a quantidade de municípios atendidos varia em relação

as OME, fato este que interfere no quantitativo de militares a serem empregados nas missões de

fiscalização e que, por consequência, poderão acarretar mudanças na vida administrativa da Uni-

dade e na sua capacidade combativa.

Por se tratar de uma atividade que não faz parte do Plano Interdisciplinar das Escolas de

Formação do Exército Brasileiro e não é objetivo dos Programas de Instrução, utilizados para for-

mação de militares temporários, há necessidade de realizar uma capacitação específica desses

profissionais. Neste sentido, foram adotados procedimentos, alinhavados por Diretrizes e Instru-

ções Reguladoras. A Diretriz de Planejamento de Ações Subsidiárias Nr 01/2009, do Comando de

Operações Terrestre (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2009), trata que:

i. Normas de procedimento e fiscalização
As regras específicas de procedimento para realização e fiscalização da Op Pipa são en-
cargos do Comando Militar do Nordeste.
Entretanto, é recomendável observar o seguinte:
1) As equipes de fiscalização devem ser, constantemente, orientadas sobre todas as par-
ticularidades dos municípios em que vão atuar;
2) Os militares que participarão da operação pipa deverão ser instruídos quanto ao con-
tato com órgãos de imprensa;
3) Uniformizar os procedimentos da fiscalização, considerando as particularidades dos
municípios ou das OM responsáveis, se existirem. (EXÉRCITO BRASILEIIRO, 2009,
Fl 7)

O alcance social do programa é inquestionável. Durante inspeções das equipes de fiscali-

zação, observa-se o elevado nível de satisfação das pessoas beneficiadas com o Projeto, que po-

dem, durante os meses mais secos do período de estiagem, dispor de água de boa qualidade e em

quantidade suficiente para atender as necessidades básicas da família. Ajudar a minimizar o sofri-

mento da população, com a oferta de tão necessário bem, é o maior incentivo ao trabalho realiza-

do pelas equipes. Estas são compostas por militares que partem, semanalmente, para os diversos

rincões  do  sertão,  atentos  à  fiscalização  dos  procedimentos  relacionados  à  distribuição

de água potável, para o cumprimento da missão recebida nas melhores condições possíveis.
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2.1 EMBASAMENTO LEGAL PARA ATUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO

Por  possuir  presença  nacional,  facilitações  logísticas  de  material  e  pessoal,  tem  se

buscado realizar o emprego do Exército em Operações de Apoio Governamental de grande vulto.

No âmbito do Comando Militar do Nordeste (CMNE), os comandantes de Grandes Comandos e

Grandes Unidades definem quais as unidades que devem fiscalizar os municípios incluídos no

Programa, levando em consideração as áreas de responsabilidade de cada Organização Militar.

Nota-se, durante a pesquisa documental, que o Exército Brasileiro é uma das Instituições

das Forças Armadas que tem como missão constitucional a defesa da Pátria, à garantia dos pode-

res constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, conforme prescrito no Art. 142 CF/88.

(BRASIL, 1988)

Já a Lei Complementar (LC) nº 97, posteriormente alterada pela LC nº 117, de 2/9/2004,

focada no cumprimento da destinação constitucional exposta, dispôs sobre a organização, o pre-

paro e o emprego das Forças Armadas, sobretudo nas operações de garantia da lei e da ordem,

bem como estabeleceu atribuições subsidiárias do Exército. O artigo 16 da LC estabelece a atri-

buição subsidiária geral que cabe às Forças Armadas, conforme segue: “Art. 16. Cabe às Forças

Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa

civil, na forma determinada pelo Presidente da República” (BRASIL, 2004).

De fato a atuação do Exército na Operação Pipa, atualmente, é definida pela Portaria

Interministerial Nr 1/MI/MD, de 25 de julho de 2012, que dispõe em seu 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
atingidas  por  estiagem e  seca  na  região  do semiárido  nordestino  e  região  norte  dos
Estados  de  Minas  Gerais  e  do  Espírito  Santo,  denominada  Operação  Carro-pipa.
(MI/MD, 2012, seção 1, p 40)

A  Diretriz  de  Planejamento  de  Ações  Subsidiárias  Nº  01/2009,  do  Comando  de

Operações  Terrestres,  tem  por  finalidade  orientar  o  Comando  Militar  do  Nordeste  no

planejamento e na execução das atividades ligadas à distribuição emergencial de água potável no

semiárido  brasileiro.  Conforme  apresentado  no  item  5,  destas  Diretrizes,  são  definidas
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orientações sobre a definição dos municípios que deverão ser incluídos ou excluídos da OCP, o

cálculo da estimativa de necessidade de recursos, a verificação da qualidade da água coletada e

distribuída,  os  registros  e  relatórios,  a  prestação  de  contas,  a  descentralização  de  crédito,

contabilidade, as finanças e as normas de procedimentos e fiscalização

Já as Diretrizes de Planejamento de Ações Subsidiárias Nº 01/2009, do Comando de

Operações  Terrestres,  estabelece  que  sem  comprometimento  de  sua  missão  constitucional,

comandos  e  tropas  do  EB  atuarão  em  cooperação  com  os  Órgãos  e  Entidades  do  Sistema

Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil  (SINPDEC).  Sendo  assim,  com  ações  de  resposta  a

desastres, a fim de contribuir com socorro para atenuar efeitos das situações de emergência ou

calamidade, preservando vidas humanas e o bem-estar das populações atingidas, cooperando com

restabelecimento da normalidade especial.

A OCP abrange os estados do Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio

Grande  do  Norte,  Sergipe  e  a  Região  Norte  do  estado  de  Minas  Gerais.  Atende  a  1189

municípios, com uma população de cerca de 25 milhões de pessoas, por meio da contratação de

caminhões-pipas, abastecendo mais de 100 mil pontos. Essa região intitulada como região do

semiárido brasileiro, teve sua primeira delimitação, promovida pela Portaria Nr 89 do MI, de 16

de março de 2005, após apresentação do relatório final confeccionado pelo Grupo de Trabalho

Interministerial para redelimitação do semiárido nordestino e do polígono das secas.

O último relatório foi finalizado ainda no ano de 2017 e trouxe algumas mudanças no

desenho da área definida como semiárido nordestino, como é apresentada na figura 01, deste

Artigo.  Esses estudos realizados são pautados por uma metodologia de trabalho com foco na

redelimitação da área. Seus relatórios são embasados na análise das precipitações médias anuais,

déficits hídricos e índice de aridez.

Segundo o Centro de Educação Comunitária Rural – CECOR (Fonte Asa Brasil, 2017):

A proposta da nova área legal altera a Portaria Nº 89 do Ministério da Integração, de 16
de março de 2005, e inclui 54 municípios de três estados: Piauí, Ceará e Bahia. São 36
novos  municípios  que  integram  o  Semiárido  piauiense,  15  no  Ceará  e  3  na  região
semiárida baiana. Ainda é possível que essa lista inclua novos municípios, dependendo
dos questionamentos enviados pelos estados até a publicação da resolução final, que será
aplicada  ainda  em 2017.  O Condel  retirou  da  proposta  uma  nova revisão  que  seria
realizada em 2021.(EMBRAPA, 2017, Asa Brasil)
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Para o município participar do Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável

necessário que declare estado de emergência ou de calamidade pública e que essa situação seja

reconhecida pelo governo estadual e pelo Ministério da Integração Nacional.

Figura 01 – Demarcação atual do semiárido.

Fonte: EMBRAPA (Fonte Asa Brasil, 2017)

2.2 ORGANIZAÇÕES MILITARES DE INFANTARIA, SUBORDINADAS A 10ª Bda Inf Mtz,

EMPREGADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Para atender essa necessidade, o Comando Militar do Nordeste emprega suas OME em

toda Região do Nordeste, dentre elas as Unidades de Infantaria, distribuídas pelos estados de

Pernambuco, Alagoas e Paraíba. No estado de Alagoas é empregado o 59º BI Mtz, atuando no

apoio a 37 (trinta e sete) Municípios; no Estado da Paraíba temos o 71º BI Mtz, responsável pelo

apoio a 43 (quarenta e três) Municípios; e no estado de Pernambuco existem duas Organizações,

sendo elas o 14º BI Mtz e o 72º BI Mtz, responsáveis respectivamente por 16 (dezesseis) e 34

(trinta e quatro) Municípios.
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Dentre essas Organizações Militares destaco o 14º BI Mtz, situado em Jaboatão dos

Guararapes – PE, no qual desempenho a função de Sub Comandante e onde pude fazer uma

pesquisa de campo para chegar as minhas considerações finais.

O 14º  BI  Mtz,  também denominado  de  Regimento  Guararapes,  é  uma Organização

Militar,  subordinada  ao  Cmdo  10ª  Brigada  de  Infantaria  Motorizada  (10ª  Bda  Inf  Mtz),  e

composta por um efetivo aproximado de 700 militares, distribuídos entre Oficiais e Praças. No

entanto,  aproximadamente  170  militares  participam,  efetivamente,  da  Operação  Carro-pipa,

justificado por se tratar do efetivo profissional, composta por oficiais, Sub Tenentes, Sargentos e

Cabos que possuam no mínimo dois anos de serviço ao EB e que atendam as exigências para

atuar na Operação.

O Regimento Guararapes atende dezesseis municípios, totalizando uma população de

55.076 habitantes, 1.080 pontos de abastecimento e 110 pipeiros contratados. Nele as atividades

são planejadas e coordenadas pelo escritório da OCP. Trata-se de uma Seção criada com fins

exclusivos para condução das atividades na distribuição emergencial de água potável, para isso,

deve ter seu escritório com militares, divididos por carteiras de trabalho sendo elas: gestor de

controle  de  distribuição  de  água  potável,  operador  do  GPIPA -  Brasil,  gestor  de  controle

financeiro, gestor da carteira operacional e gestor de controle de combustível.

A fiscalização realizada pelas OME deve ser eminentemente OPERACIONAL, ou seja,

voltada para verificar se há irregularidades na distribuição de água potável. Para isso, deve apoiar

suas ações, por meio das equipes de campo, no cumprimento da planilha de distribuição de água

por parte dos pipeiros, em quantidade de viagens de água transportada, bem como nos aspectos

relativos à qualidade da água. 

São missões específicas realizadas pelas diversas equipes de fiscalização operacional:

fiscalização  de  manancial,  fiscalização  de  postos  de  abastecimento,  vistorias  técnicas  dos

caminhões pipas,  distribuição de pastilhas de cloro para purificação da água,  fiscalização das

condições  sanitárias  das  cisternas,  checagem  do  número  de  habitantes,  fiscalização  do

cumprimento  do  calendário  de  distribuição  de  água  potável,  fiscalização  do  trabalho

desenvolvido pelo apontador no controle e distribuição da água e inspeciona a documentação das

COMDEC (laudo de potabilidade, decreto de estado de emergência e relatório das reuniões dos

membros pertencentes às COMDEC).
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A Operação exige o emprego de uma logística planejada e coordenada, pois a distância,

a partir da sede da Unidade, em Jaboatão dos Guararapes-PE, para as diversas localidades é, para

algumas,  muito  distantes  e  na  sua  maioria  com péssima  trafegabilidade,  sendo  necessária  a

locação de veículos com tração 4x4. O 14º BI Mtz, abrange quinze municípios, num raio de 255

Km, a partir de sua sede, atendendo a uma população estimada de 50.983, com 101 pipeiros

contratados, atendendo a demanda de 937 Postos de Abastecimento.

2.3 FASEAMENTO DA OPERAÇÃO PIPA

A Operação Carro-Pipa é  permeada por  atividades  de cunho administrativo,  como a

realização  de  processos  de  aquisição,  licitação  e  contrato  de  caminhões-pipas,  outras  de

preparação das equipes e , por fim, de cunho operacional, com a realização da fiscalização no

terreno para controlar efetivamente a distribuição de água potável.

Numa primeira etapa, de cunho administrativo, é elaborado o edital por parte da Seção

de Aquisição, Licitações e Contratos do Batalhão e este publicado no Diário Oficial da União,

assim como disponibilizado no site da Unidade. Num prazo, já definido, conforme a publicação é

realizado o credenciamento dos pipeiros, pelos militares que compõe o escritório pipa. Aqueles

que forem aprovados devem ter seus caminhões-pipas inspecionados, atividade desenvolvida por

militares que compõem o Pelotão de Manutenção e Transporte, ou seja, habilitados para tal.

Após a definição dos pipeiros e passada a aprovação de seus veículos, o escritório pipa

organizará o evento para efetivar o sorteio de todos os municípios com seus lotes disponíveis.

Nessa etapa o pipeiro contemplado no sorteio, deverá optar pelo lote e assinará o contrato de

trabalho, passando a ter o vínculo com a OME e não podendo participar de outros editais, até que

se encerre o contrato assinado.  

Já  a  realização  das  fiscalizações  operacionais  tem  seu  início  com  a  definição  das

localidades e, dentre elas, quais terão seus mananciais ou postos de abastecimento inspecionados.

O próximo passo  é  realizar  a  designação dos  militares  que  deverão  constituir  as  equipes  de

fiscalização operacional, esta etapa realizada pela seção de pessoal da Unidade. Já definido os

locais a serem fiscalizados e as equipes que cumprirão a missão, o escritório da Operação Carro-

pipa reunirá as equipes, antes do início da missão, para passar as diretrizes do Cmdo OME e as
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orientações gerais previstas na Pasta de Ordens. Feito isso, as equipes seguem para efetuar as

diversas fiscalizações.

Convém destacar  que  a  Operação é  sistêmica,  ou seja,  não há interrupção,  pois  seu

faseamento é cíclico e as fiscalizações têm a duração semanal. Enquanto existe equipe em campo,

outra  será  preparada  na  OME.  Os  militares  designados  para  o  cumprimento  da  missão,  já

possuem sua capacitação realizada por meio de palestras e treinamentos.

3. CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERAÇÃO PIPA

3.1 PESSOAL EMPREGADO E TIPOS DE FISCALIZAÇÕES DESENVOLVIDAS

Conforme as Diretrizes Específicas do Comandante Militar do Nordeste, as OME serão

as responsáveis por definir critérios para a escolha dos militares que podem concorrer à escala de

fiscalização da Operação, sendo impositivo que esses militares estejam prontos para o serviço e

não possuam quaisquer restrições médicas e/ou de comportamento.

Em  breve  pesquisa  realizada  nas  diversas  OME,  subordinadas  a  10ª  Bda  Inf  Mtz,

identifiquei que existem algumas variações de emprego de pessoal, provocadas pela necessidade

da composição de um número elevado de equipes fiscalizadoras, em razão do grande número de

localidades a serem atendidas. Outro aspecto importante e que se torna um fator limitador do

emprego de um grupo específico de militares é a imposição de um teto de gasto com ganho de

diárias anuais, não podendo ultrapassar o número de quarenta diárias, por pessoa, anualmente.

O 14º BI Mtz emprega semanalmente dez equipes compostas, cada qual por uma dupla

de militares, totalizando o emprego de vinte fiscais. Esta OME emprega militares de carreira

(oficiais, subtenentes e sargentos) e militares temporários (oficiais, sargentos e cabos) com no

mínimo  dois  anos  de  vivência  na  caserna.  Ressaltasse  que,  para  compor  essa  relação  de

profissionais é necessário passar por uma triagem, onde é verificado se o mesmo possui carteira

nacional de habilitação, categoria “B” e se o mesmo é possuidor de conduta ilibada.

As equipes lançadas no terreno têm por missões a fiscalização do abastecimento dos

caminhões pipas nos mananciais autorizados, a checagem das características técnicas dos carros-

pipas,  do  emprego  correto  de  adesivagem  que  identifica  o  caminhão  como  participante  da
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Operação, a documentação do pipeiro e do contrato assinado, da colocação das pastilhas de cloro

nas  cisternas,  da  distribuição  correta  das  carradas  de  água  potável,  da  utilização  correta  do

Módulo  Embarcado  de  Monitoramento,  do  emprego  adequado  dos  cartões  distribuídos  aos

apontadores,  de  uma  auditoria  pontual  na  documentação  das  respectivas  COMDEC,  dos

mananciais  para verificar  a necessidade ou não de sua substituição e do reconhecimento dos

itinerários empregados pelos caminhões.

Assim sendo, existe uma preocupação, por parte do Cmdo OME na melhor capacitação

desses militares. Para isso, são desenvolvidas as seguintes atividades: 

 – Instrução de capacitação na fiscalização total, com duração de duas horas e com os

seguintes objetivos: habilitar o militar na fiscalização dos mananciais e postos de abastecimento;

conhecer  a  legislação  que  trata  sobre  o  assunto;  aprender  os  procedimentos  para  orientar  o

pessoal envolvido, como pipeiros, apontadores, guias e agentes das diversas CONDEC; aprender

a confeccionar uma autuação quando for necessário,  confeccionar  relatório final  de missão e

identificar os meios eletrônicos empregados como cartões magnéticos de controle e o Módulo

Embarcado de Monitoramento (MEM). 

 –  Palestras  e  simpósios  conduzidos  pelas  Grandes  Unidades  e  Grandes  Comandos,

como as Brigadas e o Comando Militar do Nordeste. Durante o ano de 2017 foram realizados

dois simpósios sobre a Operação Pipa, com a presença de todos os chefes de escritório pipa e

com  os  diversos  comandantes  de  Organização  Militar.  Esses  simpósios  são  realizados

anualmente, podendo, se for o caso e dependendo da necessidade, ocorrer mais de uma vez ao

ano.

–  Reuniões  semanais,  com  duração  de  uma  hora  e  com  o  intuito  de  orientar

especificamente as equipes que realizarão as fiscalizações. Para esta situação, em específico, o

14º BI Mtz, como melhores práticas, criou um decálogo e estabeleceu a confecção de uma Ata da

reunião para publicação em Boletim da Unidade.

– Instruções práticas, com duração de quatro horas e com o objetivo de adaptar militares

possuidores  de  carteira  nacional  de  habilitação,  no  mínimo de  categoria  “B”,  na  direção  de

caminhonetes com tração 4x4. Tendo em vista que os deslocamentos são realizados por meio de

veículos com tração 4x4 locados. Atividade essa exemplificada nas figura 02 abaixo.

Figura 02 – Instrução de adaptação veículo 4x4.
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Fonte: Próprio autor (2017)
Para o cumprimento das missões de fiscalização operacional nos diversos municípios e

para  se  efetivar  a  melhor  capacitação  dos  militares,  fica  evidenciada  a  necessidade  do

afastamento dos militares selecionados, de suas atividades rotineiras administrativas, assim como

das atividades operacionais. As equipes de fiscalização permanecem afastadas do Batalhão por

um período de uma semana e necessita de ao menos três dias para sua capacitação.

Em  síntese,  a  ausência  de  parte  de  militares,  das  atividades  administrativas  e  das

instruções, por um período de uma semana e a necessidade do dispêndio de um determinado

tempo para capacitação do pessoal, vem afetando o trabalho administrativo, desenvolvido pelas

diversas seções e o desenvolvimento das atividades operacionais.

3.2 EFEITOS DA OPERAÇÃO PIPA NA VIDA ADMINISTRATIVA E NA PREPARAÇÃO DA

UNIDADE PARA SEU EMPREGO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS

É  necessário,  primeiramente,  apresentar  alguns  dados  que  servirão  de  base  para  o

entendimento conclusivo sobre a influência, motivado pela ausência de militares que compõe o

efetivo profissional, nas atividades administrativas e na manutenção do preparo da tropa, para um

eventual emprego.

Como já  mencionado,  o  foco  do trabalho  se  encontra  no  14º  BI  Mtz  –  Regimento

Guararapes, uma das Unidades de Infantaria da 10ª Bda Inf Mtz, participante do Programa de

Distribuição de Água. Também designado historicamente como Regimento Guararapes, é uma

Unidade considerada pelo Departamento Geral do Exército como quinta prioridade, fato este que

define o percentual de militares para compor o Quadro de Cargos Previstos (QCP) do Batalhão,

especificamente o quantitativo de oficiais e sargentos.

Portaria Nº 23 – DGP, 31 Jan 14:
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Art. 1º Fixar os percentuais de efetivos de militares de carreira previstos para o comple-
tamento de pessoal das OM do Exército, de acordo com os quadros anexos. 
Art. 2º Estabelecer que os cargos privativos de oficiais subalternos e de terceiros-sargen-
tos poderão ser preenchidos com militares temporários, segundo o previsto na legislação
vigente e  respeitando os  limites  impostos pelo decreto anual  de fixação de efetivos.
(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014, p 1)

Tabela 02 – Quadros de percentuais de efetivos de militares de carreira previstos para o completamento de pessoal
das organizações militares do exército

Posto Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 Prio 5 Prio 6

Cel
QEMA 100 85 75 70 50 45
QSG 100 100 100 100 100 100

Ten Cel
QEMA 100 100 95 85 75 70
QSG 100 95 90 85 80 75

Maj
QEMA 100 95 90 85 80 75
QSG 100 100 100 100 100 100

Cap 100 95 75 65 55 40
Ten 100 70 40 25 20 10

Sub Tenente 100 100 100 100 100 100
1º Sgt 100 100 100 100 100 100
2º Sgt 100 95 85 80 75 70
3º Sgt 100 85 75 15 10 10

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do original da Port nº 23 - DGP (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014, anexo a Port,

p.2 e 5).

A necessidade  de  emprego  de  pessoal  profissional,  na  OCP,  somado  ao  reduzido

percentual apresentado na tabela 02, permite mostrar a dificuldade que o 14º BI Mtz possui em

manter  sua  tropa  adequadamente  preparada,  em  função  do  Programa  de  Instrução  Militar

estabelecido anualmente. 

A Unidade, além da necessidade de manter seu adestramento, possui encargos como a

Fiscalização de Produtos Controlados, assim como outros que sugerem a designação de oficiais e

sargentos para o cumprimento de missões administrativas e que não estão previstos no QCP.

Desta maneira, o comando da Unidade é obrigado a designar militares, que poderiam integrar a

Tropa, para o desenvolvimento das atividades de instrução e adestramento. 

O Regimento Guararapes tem a necessidade de formar,  anualmente,  soldados recém-

incorporados no Curso de Formação de Soldados, cabos que realizem o Curso de Formação de

Cabos e sargentos temporários concludentes do Curso de Formação de Sargentos Temporários.
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Além da formação o 14º BI Mtz tem por missão cumprir com o Cronograma Anual de Instrução,

confeccionado pelo COTER e balizado pelo Sistema de Planejamento do Exército.

Segundo o SIPLEx 1, a missão do Exército é “Preparar a Força Terrestre para defender a

Pátria, garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem, participar de operações internacionais,

cumprir atribuições subsidiárias e apoiar a política externa do País.” (EXÉRCITO BRASILEIRO,

2015).

Conforme a Portaria Nº 008 – COTER (2010):

O  Sistema  de  Instrução  Militar  do  Exército  Brasileiro  (SIMEB)  é  voltado  para  o
adestramento da Força Terrestre  como instrumento de combate,  para a formação das
praças temporárias e para a adaptação de técnicos civis à vida militar. Esse sistema é
coordenado  pelo  Comando  de  Operações  Terrestres.  (EXÉRCITO  BRASILEIRO,
COTER, 2010, p 1-2).

Conceitos estabelecidos pelo Sistema Militar de Ensino do Exército (2008):

a. Instrução Militar visa à prestação do serviço militar inicial e suas prorrogações, bem
como à profissionalização de segmentos militares, também qualifica para o exercício da
atividade militar permanente.
b.  Atividade  desenvolvida  na  área  do  ensino,  destinada  a  exercitar  pessoas,
individualmente  ou  em  grupo,  visando  o  desenvolvimento  de  habilidades  para  o
desempenho eficaz de tarefas.
c.  Adestramento é  a  atividade  desenvolvida  na área  do ensino,  destinada a  exercitar
pessoas, individualmente ou em grupo, visando o desenvolvimento de habilidades para o
desempenho  eficaz  de  tarefas.  .(EXÉRCITO  BRASILEIRO,  DEPARTAMENTO  DE
ENSINO E PESQUISA, 2008, p 1-3).

Dentre os objetivos buscados pelo 14º BI Mtz, em acordo com SIMEB (2010), desta-

cam-se: o aperfeiçoamento e manutenção dos padrões individuais do Efetivo Profissional, a miti-

gação de deficiências na instrução individual e no adestramento do efetivo profissional em qual-

quer época do ano de instrução e a manutenção de parcela da tropa em condições de ser emprega-

da em qualquer época do ano  quer em Operações de Defesa Externa, quer em Operações de

GLO. (EXÉRCITO BRASILEIRO, COTER, 2010, p 4 -1 e 4 – 2)

Diante do exposto, fica evidenciado que as atividades a serem desenvolvidas no preparo

e emprego da tropa necessita de uma carga horária extensa e exige a participação de todo o

efetivo de profissionais. Fato esse que, em parte, é dificultado devido à necessidade do emprego

de parcela desses militares no desenvolvimento da Operação Carro-pipa.

4.  MATERIAL E MÉTODO
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Este artigo pretende  analisar, dentre as Organizações Militares (OM) de Infantaria, do

Comando  da  10ª  Brigada  de  Infantaria  Motorizada,  que  atuam na  Operação  Carro-Pipa,  no

semiárido do Estado de Pernambuco, como é realizada a capacitação dos militares para atuarem

nas diversas missões da OCP e elencar óbices correspondentes ao emprego de certo percentual de

militares, em prol da OCP, em detrimento de sua preparação para outras Operações e atividades

administrativas internas.

Quanto ao tipo de pesquisa, foi escolhida a pesquisa documental, por tratar-se de uma

pesquisa que não há necessidade de se realizar um tratamento analítico. Segundo Fonseca (2002):

“A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analíti-

co, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes,

fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc”.

(FONSECA, 2002, p 32). Para tal, serão consultados diversos documentos confeccionados por

meio de Portarias Interministeriais, Diretrizes, Ordens de Serviço e Relatórios.

Quanto ao tipo de abordagem usada será qualitativa, pois não há o objetivo de mensurar

os  dados analisados.  O foco desta  abordagem será direcionado a verificação da metodologia

empregada,  pelas  diversas  OME, na  capacitação de seus  militares  a  operarem como agentes

fiscalizadores da OCP. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa será descritiva por analisar documentos e descrever as

características das OME na Operação Carro-Pipa, trazendo exatamente como o assunto pesquisa-

do é aplicado nessas OME e quais suas implicações.

Para Triviños (1987, p. 112), os estudos descritivos podem ser criticados porque pode

existir  uma  descrição  exata  dos  fenômenos  e  dos  fatos.  Estes  fogem  da  possibilidade  de

verificação  através  da  observação.  Ainda  para  o  autor,  às  vezes  não  existe  por  parte  do

investigador um exame crítico das informações, e os resultados podem ser equivocados; e as

técnicas  de coleta  de dados,  como questionários,  escalas  e entrevistas,  podem ser subjetivas,

apenas quantificáveis, gerando imprecisão.

Por fim, quanto à natureza, a pesquisa será aplicada, objetiva gerar conhecimentos para

aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses

locais.
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 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O EB tem sido empregado há treze anos nas Operações de Distribuição Emergencial de

Água Potável,  para  a  população mais  carente,  pertencente  à  região  do semiárido  nordestino.

Tamanha importância social e abrangência dessa Operação, que o EB, ao longo desse período,

vem procurando adotar medidas internas com o intuito de melhor preparar seus integrantes, além

de realizar adaptações nos seu Quadro de Cargos Previstos, para atender, eficazmente, essa ação

subsidiária, sem perder o foco no seu adestramento como instrumento de combate.

Para  uma  melhor  compreensão  do  objeto  estudado,  inicialmente  foi  realizada  uma

abordagem sobre a caracterização da região semiárida, agredida por longa estiagem e a forma

como o Governo tem atuado, apoiando suas ações no EB, para permitir que essa população mais

carente tenha o acesso garantido à água potável como um bem necessário e indispensável. Na

sequência, foi abordada a necessidade de adaptação da Força Terrestre, na preparação adequada

de  seu  efetivo  profissional,  em missões  completamente  diferentes  das  quais  os  mesmos  são

preparados, desde a sua formação escolar militar.

O  EB  possui  toda  sua  metodologia  de  ensino,  pautada  em Programas  de  Instrução

direcionados para preparação do combatente, a fim de atender o Sistema de Instrução Militar do

Exército, isto é, ao adestramento da Força Terrestre como instrumento de combate. Para isso, se

faz  necessário  ter  um  mínimo  de  carga  horária  de  instrução  e  de  exercícios  práticos  de

adestramento da tropa, o que é, em parte, prejudicado pelo sistemático emprego de profissionais

na Operação Carro-Pipa (OCP).

Atualmente, todas as Organizações Militares Operacionais do CMNE, estão empregadas

na OCP. Algumas com encargos maiores que outras, no entanto, o objetivo deste estudo não é

comparativo e sim o de apresentar como as Unidades de Infantaria do Cmdo 10ª Bda Inf Mtz,

tem preparado seus profissionais para atuar na OCP. Como exemplificação, este estudo tomou por

base as atividades desenvolvidas pelo 14º BI Mtz, na preparação de seus militares.

O Regimento Guararapes é responsável por atender 937 pontos de abastecimento e no

controle de 101 pipeiros, garantindo assim a distribuição de água potável para uma população de

50.983  habitantes,  atualizados  até  a  presente  data.  Para isso,  emprega  um  efetivo  de  vinte

profissionais,  semanalmente,  para  atuar  como  fiscalizadores  e  mantém seu  escritório  com o
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efetivo de onze militares. A seleção destes profissionais é realizada pela OME, com base nas

diretrizes específicas do CMNE.

O  14º  BI  Mtz  implementou  ações  para  melhor  seleção  e  capacitação  de  seus

profissionais, como a aplicação de instruções de capacitação na fiscalização, reuniões semanais

para orientações específicas, criação de um decálogo da missão e da realização de instruções

práticas  de  adaptação  na  condução  de  caminhonetes  com  tração  4x4.  Como  conseqüência,

verificou-se  a  necessidade  de  afastamento  destes  profissionais  das  atividades  de  instrução,

adestramento e de suas atividades rotineiras administrativas.

Nesse  sentido,  resgatando  os  questionamentos  de  como  as  OM  estão  conseguindo

capacitar  seus  profissionais,  sem  interferir  na  vida  administrativa  e  sem  deixar  de  dar

continuidade ao adestramento da tropa, conclui-se, a partir das observações feitas no Regimento

Guararapes, que houve uma evolução em relação às atividades de fiscalização, tornando-a mais

efetiva.  No  entanto,  a  Unidade  ainda  procura  uma  melhor  solução  para  manter  seu  efetivo

profissional 100% adestrado e sem prejuízo nas atividades administrativas.

Pode-se afirmar que o 14º BI Mtz, considerado como uma Unidade com prioridade 5,

com uma redução significativa de seus profissionais, principalmente os postos e graduações de

capitão 55%, tenentes 20%, 2º Sgt 75% e 3º Sgt 10%; tem reflexos negativos para um adequado

preparo e emprego da tropa.

Conclui-se, por tanto, levando por base as observações feitas no 14º BI Mtz e os dados

coletados por meio de pesquisa bibliográfica e documental,  que a OCP, é efetiva quanto aos

resultados a que se destina, em razão da atuação das diversas equipes de fiscalização, muito bem

instruídas e capacitadas. No entanto, se faz necessário um maior aprofundamento em soluções

viáveis para a manutenção do adestramento da tropa, além da proposta de mudança de prioridade,

junto ao Estado Maior do Exército.
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TRAINING OF BRAZILIAN ARMY MILITARY IN CARE-PIPE OPERATIONS
IN NORDESTINO SEMIÁRIO

ABSTRACT

This study deals with the training of military personnel of the Military Organizations of the Nor-
theastern Military Command, aiming at their use in the surveillance activities, mainly operational,
inserted in the actions of Government Support, in particular the Operation Carro-pipa. Such an
approach is justified by its relevance to society, in which the Brazilian Army, despite the real need
to remain prepared for the defense of the country and the guarantee of constitutional powers, has
been acting in a serious and professional manner in the subsidiary actions of emergency distribu-
tion of potable water, to rural populations affected by drought in the semi-arid region of the Nor-
theast. It proposes the analysis of the methods used by the Military Executorial Organizations
(OME) of Infantry, subordinate to the Command of the 10th Brigade of Motorized Infantry, to
train their effective professionals in the effective inspection of the distribution of drinking water
in the state of Pernambuco - PE, verifying the interference of their employment, to the adminis-
trative life of the OME and in the maintenance of their training and employment in Military Ope-
rations. This analysis was possible by consulting various documents such as: Ordinances, Guide-
line, Work Orders and Reports. A study was carried out with the 14th Motorized Infantry Battali-
on, OME of the 10th Bda Inf Mtz, with the purpose of verifying how the training of its military
involved in Operation Carro-pipa is being prepared. The study evidenced that the Army evolved
in the control mission of Operation Carro-kite, mainly regarding the best practices adopted in the
training of its professionals, although this increased the degree of difficulty in conducting the ad-
ministrative life of the Unit, as well as in maintaining their level of training.

Keywords: Brazilian Northeast. Potable water. Northeastern Semi-arid. Car-pipe. Brazilian army.
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