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RESUMO

Este  trabalho  aborda  os  processos  de  controle  envolvidos  na  distribuição  de  água  da
Operação  Carro-Pipa  (OCP)  do  Exército  Brasileiro.  É  importante  perceber  se  os  processos
criados  conseguem  manter  a  ética  na  Administração  e  assim  combater  possíveis  ações  que
poderiam macular a imagem da instituição na referida operação. Tal abordagem se justifica pelo
montante  de  recursos  destinados  à  operação,  aproximadamente,  um bilhão  de  reais  por  ano,
emprego diário de 826 militares e 6.832 motoristas de carros-pipa, atendendo a 849 municípios.
O objetivo deste trabalho é verificar se os processos existentes para o controle de distribuição de
água na OCP são eficientes, no que se refere aos comportamentos éticos de uma organização.
Esta  tarefa  será  atingida  por  meio  da  revisão  bibliográfica,  onde  serão  abordados  aspectos
regulamentares, bem como as normas que regem a operação; estudo do Escritório da OCP e sua
estrutura; análise dos processos de controle; e a análise dos casos de corrupção conhecidos. A
pesquisa evidenciou que os processos de controle utilizados são adequados e eficientes para o
controle e a fiscalização de toda a operação, sendo necessária atenção ao fator humano. 

Palavras-chave: Ética. Controle. Carro-Pipa. Exército Brasileiro. 

 

1 INTRODUÇÃO

A  Operação  Carro-pipa  (OCP)  foi  implementada  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 o programa.

Este último dispositivo dispôs sobre a mútua cooperação entre o Ministério da Integração

Nacional e o da Defesa para a realização de ações complementares de apoio às atividades de

distribuição de água potável às populações atingidas por estiagem e seca, na região do semiárido

nordestino e região norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

1Oficial do Exército Brasileiro com bacharelado em Ciências Militares, pela AMAN, especialização em Bases Geo-
histórias para formulação Estratégica, pela ECEME, e aperfeiçoamento em Operações Militares, pela EsAO. 
2Doutorando  pela  UFLA,  Mestre  em  Engenharia  Elétrica  pela  UFSJ,  Especialista  em  Tecnologia  e  Inovação
Empresarial  pelo  Instituto  Politécnico  do  Porto  -  Portugal,  MBA em Gestão  de  TI,  Especialista  em Redes  de
Computadores e Bacharel em Ciência da Computação pelo Unis.
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No âmbito do Ministério da Defesa (MD), a coordenação e a fiscalização da distribuição

de água nos municípios ficaram a cargo do Exército Brasileiro, por meio de suas Organizações

Militares (OM), pertencentes ao Comando Militar do Nordeste (CMNE). Nos municípios, há a

participação das Comissões Municipais de Defesa Civil (COMDEC) no levantamento de dados

que são repassados às OM para fins de planejamento e execução da operação.

No contexto da OCP, o CMNE programou medidas  e ferramentas de controle,  com a

finalidade de gerenciar a atividade de distribuição de água e os recursos envolvidos, por meio da

estrutura já existente do Exército Brasileiro. Adaptações às estruturas de pessoal e de instalações,

bem como desenvolvimento de softwares foram necessárias para se levar o trabalho a efeito.

Com  o  aumento  da  demanda  por  água,  houve  o  consequente  aumento  dos  recursos

empregados na operação, tornando-a alvo para as tentativas de desvios de recursos e corrupção de

agentes públicos e pipeiros (motoristas ou proprietários de carros-pipa) prestadores de serviço de

distribuição de água. Tais desvios de recursos e corrupção de agentes públicos e pipeiros restaram

comprovados pelas condenações de militares e civis praticadas pelo Superior Tribunal Militar,

conforme STM (2015) e STM (2016). Assim, decorridos, aproximadamente, 13 anos de OCP, o

modus operandi da distribuição de água, bem como as ferramentas de controle dos processos

evoluíram e se aperfeiçoaram, com a finalidade de se contrapor aqueles crimes. 

Nesse sentido, corroborando com o esforço do CMNE no combate à corrupção, Costa

(2005) diz que a diminuição da corrupção administrativa passa por um necessário processo de

conscientização, que tenda a diminuir a tolerância à sua ocorrência e a reduzir a impunidade.

Demandando,  ainda,  novos  investimentos,  além  da  busca  pela  eficácia  dos  instrumentos  já

disponíveis, o que faz lembrar que o combate à corrupção é um dos muitos objetivos que estão

postos diante do Estado. 

Assim,  alinhado com o acima exposto,  o  que  se pretende com o presente  trabalho é

verificar a eficiência dos processos de controle na Operação Carro-Pipa, como instrumentos de

combate à corrupção, abordando aspectos éticos, regulamentos, controles empregados e casos

conhecidos de corrupção, com a finalidade de apresentar sugestões e oportunidades de melhoria

dos referidos processos.
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2 ÉTICA, NORMAS E REGULAMENTOS

Neste tópico, serão abordados princípios, bem como normas e regulamentos que orientam

a  execução  da  Operação  Carro-Pipa  (OCP)  no  semiárido  brasileiro,  com  a  finalidade  de

apresentar  o  respaldo legal  que norteia  a  atividade de distribuição emergencial  de água pelo

Exército Brasileiro.   

Segundo  Zanini  (2014),  a  constituição  define  os  princípios  que  devem  gerir  a  vida

pública,  sendo  fundamental,  diante  do  pacto  moral,  seguir  estas  diretivas.  Em  razão  disso,

podem-se estabelecer mecanismos eficientes para controle da corrupção administrativa a partir da

atitude externa, pressionando os agentes públicos e políticos a agirem da forma convencionada

pela  ética  pública.  Neste  sentido,  o  escritório  da  OCP deve  sempre  reforçar  os  princípios

fundamentais entre os militares participantes dos diversos processos existentes na operação, além

de confirmar a eficiência dos seus mecanismos de controle por meio de uma fiscalização total.

Tais princípios fundamentais que devem estar inseridos na administração pública estão

definidos no art.  37,  da Constituição Federal  de 1988. São eles:  Legalidade,  Impessoalidade,

Moralidade,  Publicidade e  Eficiência.  A definição  de cada  um deles,  segundo Matias-Pereira

(2012), é conforme segue:

-  Princípio  da  Legalidade:  Consiste  em  que  a  Administração  esteja  rigorosamente
subordinada  à  Constituição  e  à  Lei.  Para  o  administrador  público,  o  princípio  da
legalidade significa que ele somente poderá fazer o que a lei determina. 
-  Princípio da  Impessoalidade:  Não há determinação  de  pessoa  ou  discriminação  de
qualquer natureza. 
- Princípio  da  Moralidade:  É  mais  amplo  do  que  o  princípio  da  legalidade,  porque
envolve a análise da ação administrativa, pertinente ao seu interesse público. 
- Princípio da Publicidade: Torna obrigatória a divulgação de atos, contratos e outros
instrumentos celebrados pela Administração Pública direta, indireta ou fundacional, para
conhecimento, controle e início de seus efeitos. 
- Princípio da Eficiência: Garantir uma administração eficiente, onde a sociedade tenha
um retorno (segurança, serviços públicos etc.) equivalente ao que pagou, sob a forma de
tributos.

Neste mesmo sentido e segundo Rodrigues (2016), a ética surge como embasamento das

ações  humanas  em  suas  dimensões  individuais  e  também  coletivas,  dado  que  o  exercício

profissional no âmbito da administração pública não pode desviar-se da sua condição coletiva e

vinculada ao exercício do bem comum, culminando em pressupostos de uma cidadania que se

revela também no exercício da função pública, seja pelos governantes, seja pelos funcionários e

servidores administrativos do estado. Assim, os militares do Exército Brasileiro, como servidores
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militares  do estado,  no  exercício  de  suas  funções  públicas,  devem estar  pautados  pela  ética,

enquanto administradores de recursos públicos.

No tocante à normatização da operação, após tratativas, o Ministério da Defesa (MD) e o

Ministério da Integração Nacional (MI) assinaram a Portaria Interministerial nº 1/MI/MD, de 25

de julho de 2012, posteriormente modificada pela Portaria Interministerial nº 2/MI/MD, de 27 de

março de 2015, visando o apoio às atividades de distribuição emergencial de água potável. Esta

distribuição emergencial tem como objetivo complementar a distribuição de água potável por

meio de utilização de carros-pipa e prioriza as populações rurais atingidas por estiagem e seca na

região do semiárido nordestino e região norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo,

cujos municípios se encontram em situação de emergência ou calamidade pública, reconhecidas

pelo Governo Federal.

Assim, de acordo com as referidas Portarias Interministeriais, o Comando do Exército e a

Secretaria  Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil  (SEDEC),  bem como os  órgãos  estaduais  e

municipais de defesa civil foram definidos como órgãos de execução. Neste contexto, o Órgão de

Direção  Operacional  do  Exército,  o  Comando  de  Operações  Terrestres  (COTER),  ficou

encarregado pela coordenação geral das ações e o Comando Militar do Nordeste (CMNE) pela

execução da operação.

Como responsáveis pela coordenação e execução, o COTER e o CMNE baixaram diretriz

regulando  os  procedimentos  para  a  operacionalização  da  distribuição  emergencial  de  água

potável no semiárido. 

Assim sendo, o COTER, por meio da Diretriz de Planejamento de Ações Subsidiárias nº

02/16 (atualização), de 18 de maio de 2016, definiu o CMNE como encarregado da execução da

OCP, assim como a missão do Exército Brasileiro na referida 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 do Espírito
Santo, sendo denominada Operação Carro-Pipa. (BRASIL, 2016, p.1)

Além  disso,  a  diretriz  do  COTER  contém  orientações  importantes,  destacando-se  a

definição dos municípios a serem incluídos, suspensos ou excluídos, assim como aqueles que

sofrerão reduções ou ampliações na distribuição de água, além de apresentar o fluxo que deverá

ser seguido para tal definição. Como pode ser observado na Figura 01, de acordo com Brasil

(2016), a Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC) é responsável pelas definições, com base
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na variação das condições climáticas e meteorológicas, devendo remeter ao COTER, de forma

sistemática, uma relação dos municípios que deverão ser verificados in loco para fins de inclusão,

suspensão ou exclusão, bem como os que terão o atendimento ampliado ou reduzido. O COTER

enviará a relação ao CMNE, que acionará as Organizações Militares Executoras (OME) para

verificar a real situação do município. Após a conclusão dos trabalhos, a situação é informada à

SEDEC, que autoriza a suspensão/exclusão/inclusão do município na operação.

Figura 01 – Fluxo para definição dos municípios.

Fonte: o autor.

Outro  aspecto  importante  a  destacar,  tratado  no  item  “Orientações”  da  diretriz,  é  a

preocupação com a fiscalização da OCP. De acordo com Brasil (2016), todos os órgãos civis e

militares envolvidos na operação são responsáveis pelas ações de fiscalização (SEDEC, COTER,

CMNE, Regiões Militares, Brigadas, OME, órgãos estaduais e municipais de defesa civil).

Neste contexto, Brasil (2016) aponta o GPIPABRASIL como o programa a ser utilizado

para o monitoramento da logística de entrega de água potável por carros pipa conduzida pelo

Exército Brasileiro. O programa objetiva rastrear os veículos agregados à operação, confirmar a
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coleta da água nos mananciais e a entrega nos pontos de abastecimento, automatizando a coleta

de dados e contribuindo para uma melhor fiscalização dessas atividades.

Além do GPIPABRASIL, a diretriz destaca o Portal da Operação Carro-Pipa e o Sistema

GCDA como ferramentas de controle da operação. Essas ferramentas de controle serão abordadas

em capítulo específico.

Ainda, de acordo com Brasil (2016), todo o serviço e aquisição de material relacionado

com a OCP deverá constar na Prestação de Contas, que será apresentada ao COTER por meio de

relatório mensal, observando-se a Instrução Normativa / STN nº 01, de 15 de janeiro de 1997,

publicada no DOU de 31 de janeiro de 1997, bem como suas atualizações posteriores em seus

artigos 28 a 31.

(...) Art.28. O órgão ou entidade que receber recursos, inclusive de origem externa, na
forma estabelecida nesta Instrução Normativa, ficará sujeito a apresentar prestação de
contas  final  do  total  dos  recursos  recebidos,  que  será  constituída  de  relatório  de
cumprimento do objeto, acompanhada de: (...)

(...) 3) A prestação de contas deverá conter o detalhamento mensal por município, por
meio de Relatório de Prestação de Contas, com as seguintes informações:

a) nomes dos municípios;
b) número de pessoas atendidas por município;
c) volume de água entregue por município;
d) valor gasto com a Operação por município;
e) quantidade de carros-pipa contratados por município; e
f) outras informações que a SEDEC julgar necessárias. (...)

Nesse  sentido,  de  acordo  com  Brasil  (2016),  além  do  previsto  na  referida  Instrução

Normativa,  deverá  ser  atendido  o  previsto  na  Portaria  nº  173,  de  23  de  julho  de  2015,  do

Ministério  da Integração, publicada no DOU 141, de 27 de julho de 2015, o qual  disciplina

procedimentos para a transferência de recursos e fixa prazo para encaminhamento do Relatório de

Cumprimento do Objeto.

Além dos aspectos acima, Brasil  (2016) orienta os ordenadores de despesa (OD) com

relação à contabilidade e finanças, trazendo assuntos específicos que merecem atenção, além de

listar  procedimentos  relacionados  com  a  fiscalização,  que  devem  ser  observados  pelos

respectivos OD.

Outro importante 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  como  objetivo  padronizar  procedimentos  e  enfatizar  tópicos

importantes previstos na documentação que regula o Programa Emergencial de Distribuição de
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Água do Governo Federal, além de difundir a intenção do Comandante Militar do Nordeste para

a  execução  da  operação.  Também,  a  diretriz  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.

Nesse sentido, Brasil (2017) destaca a missão atribuída ao Comando Militar do Nordeste

que  tem  por  finalidade  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.

Ainda, de acordo com Brasil (2017), o Comandante Militar do Nordeste apresenta a sua

intenção na operação que 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.

Assim, com a missão e a intenção bem delineadas, o Comandante Militar do Nordeste

esclarece  para  os  militares  executantes  qual  o  objetivo  a  ser  alcançado,  os  meios  a  serem

utilizados, a área de atuação, a fonte dos recursos, bem como o tempo de duração da operação.

 3 ESTRUTURA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP)

A estrutura da OCP que foi concebida para a execução da atividade de distribuição de

água, bem como as modificações que sofreu ao longo dos anos, fruto das lições aprendidas, está

amparada na legislação disponível e buscou modificar-se de forma a atender às demandas da

sociedade. Cabe ressaltar que esta estrutura está em constante modificação.

Nesse sentido, o escritório da OCP, que será alvo da análise, é constituído de um escritório

central  (responsável  pela  gerência  e  normatização  de  toda  a  operação)  e  de  29  escritórios

executantes, responsáveis pela operacionalização da distribuição da água e sua fiscalização.
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De  acordo  com  Brasil  (2017),  os  meios  disponíveis  para  a  execução  da  OCP serão

orgânicos,  locados  ou  contratados  pela  OME.  Para  as  atividades  de  reconhecimento  e

fiscalização, as OME deverão se valer de viaturas locadas, na justa medida da sua necessidade.

Em situações excepcionais, de forma a não haver prejuízos dessas atividades, as OME poderão

utilizar suas viaturas operacionais.

A estrutura utilizada para a ação de comando,  execução e controle  da OCP será a  já

existente nas Organizações Militares do Exército Brasileiro,  respeitadas  as especificidades da

operação e das OME. Conforme Brasil (2017), o Canal de Comando deverá ser rigorosamente

seguido. Qualquer informação que, pela premência de tempo, tiver que ser remetida ao Comando

do  CMNE,  deverá,  simultaneamente,  ser  remetida  ao  escalão  de  comando  imediatamente

superior.

De acordo com Brasil (2015), todos os órgãos civis e militares envolvidos na OCP são

responsáveis pelas ações de fiscalização (Secretaria  de Defesa Civil,  Comando de Operações

Terrestres, Comando Militar do Nordeste, Grandes Comandos/Grandes Unidades, Organizações

Militares Executoras e as Comissões de Defesa Civil dos municípios). Uma efetiva fiscalização

em  todos  os  escalões  é  de  fundamental  importância  para  a  eficácia  de  todos  os  processos

inerentes à operação.

Nesse  sentido,  de  acordo  com  Brasil  (2015),  as  fiscalizações  realizadas  pelas

Organizações Militares Executoras (OME) devem ser eminentemente operacionais, voltadas para

a verificação de irregularidades na distribuição de água. Sendo assim, deve-se dedicar atenção

especial  ao  cumprimento  da  planilha  de  distribuição  de  água  por  parte  dos  pipeiros,  em

quantidade  de  viagens  e  volume  de  água  transportado,  bem  como  nos  aspectos  relativos  à

qualidade da água. Por outro lado, a fiscalização dos Grandes Comando/Grandes Unidades deve

ser gerencial, de forma a avaliar como a OME realiza o planejamento da operação, em todos os

seus  aspectos  (financeiro,  logístico  e  operacional),  bem como para  constatar  “in  loco”  se  a

operação está sendo executada conforme foi planejada e se estão sendo cumpridas as diretrizes

dos escalões superiores.

Nas OME, o responsável pela operação é o Coordenador da OCP daquela organização.

Cada OME possui um coordenador. Este militar tem a função de planejar e coordenar a operação

na sua unidade de acordo com os critérios estabelecidos pelo escritório da OCP do CMNE, com

base nas normas e diretrizes difundidas. O Coordenador da OCP de uma OME irá prever tantas
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equipes de fiscalização quantas forem necessárias para cumprir o planejamento de fiscalização

para aquela unidade militar. O número de equipes de fiscalização varia de acordo com o número

de municípios  distribuídos  para  aquela  OME,  obedecendo-se  uma dosagem de  três  a  quatro

municípios por equipe de fiscalização, em um período de cinco dias. Assim,

as OME devem fiscalizar pelo menos uma vez a cada 2 meses os municípios apoiados,
procurando verificar  todos os  Pontos  de Abastecimento  (PA) e veículos  cadastrados.
Nessas fiscalizações, devem ser observados particularmente os dados que serviram de
parâmetros para o cálculo do pagamento dos pipeiros (população assistida, distâncias,
volume do tanque do carro-pipa e quantidade de viagens realizadas). (BRASIL, 2015,
p.9)

De acordo com os controles da OCP, operacionalizados por meio do GPIPABRASIL e

GCDA, por ano, são gastos, aproximadamente, um bilhão de reais com a operação, que distribui

2,2  bilhões  de  litros  de  água  mensais  para  uma  população  de  quase  4  milhões  de  pessoas

atingidas pela seca.  Para esta distribuição, cabe destacar que, 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. 

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). De acordo com Brasil (2015), é importante verificar se a captação de água está

sendo realizada no manancial cadastrado, se as rotas percorridas pelos pipeiros são aquelas que

serviram de base para o cálculo do pagamento e  se estão sendo abastecidas as cisternas dos

Pontos de Abastecimento (PA) cadastrados.

Além da estrutura supramencionada, a SEDEC e as COMDEC têm papel na fiscalização.

Ambas  poderão  realizar  visitas  de  acompanhamento  da  operação,  mediante  autorização  do

Comandante Militar do Nordeste.

A OCP conta, também, com um disque-denúncia para o tratamento dos casos relacionados

com  a  operação.  De  acordo  com  Brasil  (2015),  a  denúncia,  mesmo  anônima,  faz  parte  da

fiscalização,  razão  pela  qual  deverá  ser  objeto  de  investigação.  O  denunciante,  quando

identificado, deverá ser informado sobre os resultados das averiguações realizadas.

No  âmbito  do  Exército  Brasileiro,  a  denúncia  é  recebida  por  setor  específico,  não

participante  da  OCP,  que  definirá,  junto  ao  Comandante  Militar  do  Nordeste,  quem  irá

investigar/apurar a denúncia. Para esta investigação, será instaurado procedimento administrativo
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adequado,  podendo  resultar  em  abertura  de  um  inquérito  policial  militar,  com  posterior

encaminhamento ao Ministério Público Militar.

Assim,  é  possível  concluir  parcialmente  que a  OCP possui  uma estrutura  baseada  na

distribuição das Organizações Militares do Comando Militar do Nordeste (CMNE), adequada ao

seu acompanhamento e fiscalização, com a participação dos militares, que realizam a distribuição

e  fiscalização,  propriamente  dita,  e  de  civis,  membros  da  SEDEC  e  das  COMDEC  dos

municípios  envolvidos.  O  número  elevado  de  militares  empregados  diariamente  fortalece  o

controle  exercido  na  operação  e  demonstra  a  preocupação  do  comando  com a  execução  da

mesma.

Além disso, essa estrutura está respaldada nas normas e diretrizes abordadas no item 2,

que são suficientes ao seu controle e funcionamento. Destaca-se que, nestas normas e diretrizes,

são abordados e detalhados aspectos éticos, operacionais e administrativos, que proporcionam ao

CMNE e seus  integrantes  uma conduta regida dentro da legalidade e  da ética,  essenciais  ao

administrador público.

4 PROCESSOS DE CONTROLE

A seguir,  serão  apresentados  os  processos  utilizados  pelo  escritório  da  OCP para  o

controle  da  operação,  no  que  se  referem  às  rotas  utilizadas  pelos  pipeiros  (motoristas  ou

proprietários de carro-pipa), ao abastecimento dos caminhões nos mananciais determinados, ao

abastecimento  das  cisternas  comunitárias,  à  designação  dos  locais  a  serem  atendidos  pela

operação,  aos  pagamentos  dos  pipeiros,  dentre  outros,  com  a  finalidade  de  identificar

oportunidades de melhoria para um eficaz combate aos possíveis casos de corrupção advindos de

eventuais falhas nos processos.

Como já dito, segundo Costa (2005), a diminuição da corrupção administrativa passa por

um necessário processo de conscientização, que tenda a diminuir a tolerância à sua ocorrência e a

reduzir a impunidade. Tudo isso demanda novos investimentos, além da busca pela eficácia dos

instrumentos já  disponíveis,  o que faz lembrar  que o combate à  corrupção é  um dos muitos

objetivos que estão postos diante do Estado.

Neste sentido, o Sistema Gestor de Controle de Distribuição de Água (GCDA), que é o

banco  de  dados  da  operação  e  principal  ferramenta  de  gestão,  base  para  a  execução  dos
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pagamentos aos pipeiros, será estudado e analisado, assim como o Sistema de Monitoramento e

Rastreamento Eletrônico da Operação (GPIPABRASIL), que se constitui na principal ferramenta

de conformidade do pipeiro.

4.1 GESTOR DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (GCDA)

O  Sistema  GCDA foi  concebido  para  auxiliar  as  atividades  de  cadastro,  controle  e

fiscalização da distribuição emergencial  de água às localidades dos municípios em estado de

emergência, declarados assim, pelo Ministério da Integração Nacional, mediante publicação em

Portarias periódicas. A ideia inicial era disponibilizar informações referentes à operação e criar

um ambiente virtual de gestão e controle da distribuição de água.

O desenvolvedor do sistema e responsável pelo suporte é o 5º Centro de Telemática de

Área  (5º  CTA),  Organização  Militar  do  Exército  Brasileiro  da  área  de  TI,  subordinada  ao

Comando Militar do Nordeste. Todas as OME são, obrigatoriamente, cadastradas no sistema e

tem como tarefa principal manter o GCDA atualizado.

De acordo com Brasil (2009), o GCDA foi desenvolvido para ser utilizado em ambiente

virtual por meio do navegador Mozilla. Cabe destacar que o acesso se dá, somente, por meio da

intranet do EB. Os usuários das informações cadastradas são as OME, o CMNE e o COTER.

Estes dois últimos como fiscalizadores e coordenadores da operação. O sistema é constituído em

módulos que englobam as diferentes tarefas do GCDA. Os módulos são: Cadastro, Operação,

Controle, Relatórios, Administração e Ajuda. 

De acordo com Brasil  (2009),  no módulo Cadastro são inseridos os dados básicos da

Operação Carro-Pipa (OCP). Estes dados são essenciais para realizar as atividades de gestão,

controle e fiscalização da distribuição de água, tais como OM, Militares, Gestores, Municípios,

Localidades,  Pontos  de  Abastecimento,  Mananciais,  Controladores,  Comissões  Municipais,

Motoristas e Veículos. 

A Figura 02 destaca o módulo Operação, onde são armazenados os dados referentes às

Organizações Militares Executoras (OME) e Fiscalizadoras e são acessadas informações sobre os

contratos de credenciamento, as rotas de distribuição e o mapa da operação. Neste último, são

fornecidos dados de localização dos mananciais e pontos de abastecimentos (PA), dentre outros.
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Além disso, é possível acessar dados detalhados sobre os pipeiros, os responsáveis pelos PA, os

reservatórios de água e a população atendida, dentre outros.

Figura 02 – Mapa da Operação.

Fonte: Brasil (2009).

De acordo com Brasil (2009), o Controle é o principal módulo do GCDA, pois auxilia na

atividade de controle e fiscalização para o emprego eficiente de todos os recursos utilizados na

operação.  Neste  módulo,  são  acessadas  as  abas  “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  que  diz  respeito  à  Planilha  Mensal  do  COTER,  este  Órgão  de  Direção  Setorial,

responsável pela coordenação da OCP, recebe um relatório mensal geral com dados do emprego

dos recursos da operação, dentre outros, destacando-se os valores pagos aos pipeiros, o consumo

de água pela população e o número de carradas (viagens) dos pipeiros.

Ainda,  sobre o módulo Controle,  é  possível  realizar  a  solicitação de recursos para os

trabalhos a serem realizados no mês subsequente ao pedido, além de acompanhar a capacidade

operacional de cada Organização Militar Executora.
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No módulo Relatórios, de acordo com Brasil (2009), são acessados relatórios cadastrais,

gerenciais, de distribuição de água e sobre os recursos financeiros. Enfim, são gerados relatórios

referentes a todos os outros módulos,  com filtros que permitem uma variedade de consultas.

Alguns exemplos de relatórios, são o “Mapa Controle de Efetivo”, “Dados do PA e Controlador”,

“Quadro Resumo da Operação por Estado”, “Carros-Pipa empregados”, “Planilha de Pagamento

de Pipeiro”, “Resumo da Execução da Receita e Despesa”, dentre outros.

Além disso,  de acordo com a Figura 03,  o  GCDA, em sua página inicial,  possui  um

ambiente  virtual  que  avisa  ao  usuário  eventuais  pendências  cadastrais  ou  de  conformidade,

facilitando  a  operação  e  a  manutenção  do  sistema,  bem  como  disponibiliza  avisos  e

documentações importantes, relacionadas com a operação.

Figura 03 – Página inicial do GCDA.

Fonte: Brasil (2009).

Assim, diante do acima exposto, verifica-se que o GCDA, como importante ferramenta

desenvolvida pelo Exército Brasileiro para controlar e fiscalizar todas as etapas envolvidas na

distribuição  emergencial  de  água,  cumpre  com  os  objetivos  propostos,  contribuindo  para  o

correto e judicioso emprego dos recursos públicos e para o combate à corrupção na operação.

http://gcda.5cta.eb.mil.br/
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4.2  SISTEMA  DE  MONITORAMENTO  E  RASTREAMENTO  ELETRÔNICO

(GPIPABRASIL)

Em meados de 2011, devido ao grande aumento da demanda por água potável no interior

dos estados nordestinos, o Comando Militar do Nordeste, como coordenador das Organizações

Militares  Executoras  empregadas  na  OCP,  sentiu  a  necessidade  de  possuir  um  sistema

informatizado que acompanhasse todas as etapas da distribuição de água, desde a contratação do

motorista até o abastecimento da cisterna (Ponto de Abastecimento) na localidade atingida pela

seca. Até então, este controle era realizado de forma manual, com preenchimento de fichas e

planilhas, que dificultavam o controle e a própria fiscalização.  

Neste sentido e de acordo com o Manual do Sistema GPIPABRASIL (2012), o consórcio

TBK, constituído pelas empresas B2 Telecom, KTI Integração em Tecnologia e Tomus Soluções

em Eletrônica, foi o responsável pelo desenvolvimento, implantação e evolução do sistema, que,

em linhas gerais, consiste em uma solução de monitoramento da logística de entrega de água por

carros-pipas, contratados pelo Exército Brasileiro para a execução do citado serviço.

O  sistema  é  constituído  por  equipamentos,  chamados  de  Módulos  Embarcados  de

Monitoramento (MEM), e softwares, sendo que utiliza a tecnologia disponível para rastreamento

veicular e controle de identificação de pessoas, com o objetivo de apoiar a fiscalização e a gestão

da OCP. De forma resumida, de acordo com TBK (2012), o GPIPABRASIL 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.

Com relação ao software, o sistema permite várias possibilidades de monitoramento, por

meio de relatórios e em tempo real, que facilitam a gestão da distribuição de água. Conforme a

Figura 04, a página inicial do sistema apresenta informações e avisos que alertam ao usuário as

principais pendências. Além disso, é apresentada de forma resumida a situação da operação para

aquele  dia  de  acesso,  informando  dados  sobre  veículos  na  operação  (operacionais,  em

manutenção,  bloqueados ou em análise),  quantidade de cadastros  ativos,  Status  das entregas,

dentre outras possíveis de seleção pelo operador.
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Figura 04 – Página inicial do GPIPABRASIL.

Fonte: TBK (2012).

Detalhando  o  software,  observa-se  que  o  mesmo  possui  sete  abas,  assim nominadas:

Configurar, Gerenciar, Analisar, Monitorar, Relatório, Integração e Sobre. As abas Configurar,

Gerenciar  e  Sobre  se  referem  à  administração  do  sistema.  As  demais  se  referem  à  parte

operacional do sistema, onde são gerados dados sobre o monitoramento e o rastreamento de todos

os meios cadastrados na operação, das quais serão destacadas as mais importantes.

Neste sentido,  na aba Gerenciar,  merece destaque o subitem Veículos,  que oferece ao

usuário uma série de possibilidades de rastreamento e monitoramento. Dentre elas, verificamos

informações sobre os momentos em que o motorista ligou o veículo, passou o cartão informando

o carregamento do carro-pipa, o momento em que o beneficiário passou o cartão, atestando o

recebimento  da água,  assim como as  localizações  dos  mananciais,  veículos  e  beneficiários  e

trajetos  realizados  pelos  pipeiros.  Além disso,  o  ambiente  traz  os  dados  dos  envolvidos  nas

operações acima descritas, como ilustrado na Figura 05.
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Figura 05 – Gerenciamento de Veículos (Trajeto).

Fonte: TBK (2012).

Conforme a Figura 06, outra funcionalidade importante a destacar na aba Gerenciar, é a

“Cerca  Virtual”.  Trata-se  de  uma  ferramenta  que  demarca  uma  área  específica,  criando  um

contorno,  onde  serão  criados  alertas  para  entradas  e  saídas  de  determinados  veículos.  Por

exemplo, a Cerca Virtual pode ser usada para alertar sobre entradas de veículos em um manancial

não autorizado/cadastrado na operação.

Figura 06 – Cerca Virtual.
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Fonte: TBK (2012).

Na  aba  Analisar,  é  possível  verificar/fiscalizar  a  entrega  de  água,  pelo  pipeiro,  ao

beneficiário. O ambiente apresenta informações baseadas nos equipamentos de rastreamento, que

permitem ao  Escritório  da  OCP validar,  analisar  ou  rejeitar  uma  entrega.  Caso  algum dado

referente à apanha, trajeto e entrega da água não esteja em conformidade, a mesma entrará em

análise, podendo ser rejeitada, o que não irá gerar a autorização para pagamento ao pipeiro. A

Figura 07 ilustra que os alertas são gerados automaticamente pelo sistema e podem ser desde

manancial não cadastrado, até falta de passagem do cartão do motorista na cisterna de entrega.

Figura 07 – Analisar a entrega de água.

Fonte: TBK (2012).

Além do software, acima descrito, que passou a ser uma importantíssima ferramenta de

controle  e  fiscalização  da  operação,  o  GPIPABRASIL possui  alguns  equipamentos  que  são

instalados nos veículos e permitem o funcionamento do sistema. Estes equipamentos consistem

em rastreadores veiculares, leitores de cartão e cartões magnéticos, que são conhecidos como

Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM).

Resumindo, o sistema, depois de instalado e ligado, funciona da seguinte forma: quando o

motorista liga o veículo,  o rastreador entra  em funcionamento e emite  um alerta  ao sistema,

passando a ser rastreado. Quando há o carregamento do carro-pipa com água de um manancial
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cadastrado  na  operação,  o  motorista  passa  o  cartão  no  seu  leitor  emitindo  o  alerta  de

carregamento ao sistema. Ao chegar ao destino e descarregar a água na cisterna do beneficiário,

este passa o cartão que fica em seu poder, confirmando a entrega. Na sequência, o motorista

passa novamente o seu cartão, validando a entrega.

Assim,  diante  do  acima  exposto,  verifica-se  que  o  GPIPABRASIL é  uma importante

ferramenta utilizada pelos escritórios da OCP com a finalidade de rastrear e fiscalizar os meios

envolvidos na operação, possibilitando, ainda, uma análise de conformidade da entrega de água

ao beneficiário. Cabe destacar que o sistema cumpre com os objetivos propostos, auxiliando no

gerenciamento de todas as atividades desenvolvidas na operação e contribuindo, também, para o

correto emprego dos recursos descentralizados e para o combate à corrupção.

5 CASOS DE CORRUPÇÃO ENVOLVENDO A OCP

A missão  de  distribuição  de  água  teve  seu  início  em 1998  e,  atualmente,  abrange  o

semiárido  brasileiro,  constituído  de  nove estados  da  federação (Piauí,  Ceará,  Rio  Grande do

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

uma área de 969.589,4 Km² e beneficiando quase quatro milhões de pessoas, distribuídas em 849

municípios.  Para  atender  a  essa  demanda,  são  empregados,  diariamente,  826  militares,

distribuídos em 29 Organizações Militares Executoras (OME), e 6.832 carros-pipa contratados.

Neste contexto,  pipeiros e militares envolvidos em esquemas de corrupção, praticando

desvios de recursos públicos,  como alguns casos divulgados na mídia,  tentam aumentar  seus

lucros desrespeitando as normas vigentes e, por vezes, prejudicando a população.

Com relação aos esquemas de corrupção, serão apresentados alguns casos, divididos em

categorias de ilícitos, divulgados nos veículos de comunicações, que impactaram a imagem do

Exército Brasileiro. Cabe destacar que por meio desses casos, foram identificadas falhas que,

após  analisadas,  contribuíram  para  a  melhoria  dos  processos  empregados  na  distribuição

emergencial de água.
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5.1 UTILIZAÇÃO DE TANQUES IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO D’ÁGUA

No  dia  01  de  dezembro  de  2013,  o  programa  de  TV  Fantástico,  da  Rede  Globo,

apresentou  uma  reportagem  denunciando  fraudes  na  distribuição  de  água  para  a  população

atingida  pela  seca,  nos  estados  de  Pernambuco,  Alagoas,  Piauí  e  Bahia.  Dentre  as  fraudes

denunciadas, está a 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. (...)

(...) 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.
(...) (VÍTIMAS, 2013)

Do fato acima, verifica-se que há falha na fiscalização e cadastramento dos carros-pipa na

operação,  com  a  participação  de  militares  vinculados  às  Organizações  Militares  Executoras

(OME), com tais atribuições. 

5.2 NÃO ENTREGA DE ÁGUA, COLETA DE ÁGUA EM LOCAL IMPRÓPRIO, MILITAR

PARTICIPANTE EM LICITAÇÃO E COBRANÇA DE PROPINA

Outros graves problemas denunciados na reportagem do Fantástico de 01 de dezembro de

2013, foram a não entrega de água prevista na planilha do pipeiro, a participação de agentes

públicos (no caso, militar do exército) em licitações para a entrega de água e a coleta 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. (...)
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(...)  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.  (...)
(VÍTIMAS, 2013)

Dos fatos acima, relacionados a não entrega d’água, prevista na planilha, e à coleta em

local impróprio,  verifica-se que há participação de motorista contratado para a operação, nos

referidos ilícitos, com a intenção de aumentar os seus lucros. Na maioria dos casos, o pipeiro

falsificava a assinatura de confirmação da entrega na sua planilha, recebendo por serviço não

realizado. Em alguns casos, havia a participação da pessoa que deveria receber a água, atestando

o recebimento que, de fato, não ocorreu. Já, a coleta em local impróprio, se justifica pelo fato de

o pipeiro percorrer uma distância menor que a prevista para o manancial autorizado para realizar

a coleta, fazendo com que seu veículo tenha menos desgastes.

Além disso,  verifica-se que havia participação de militar  em licitação promovida pela

própria OM, sendo que a este servidor é vedada a participação em concorrências na instituição,

assim como ter outra atividade paralela.

5.3 COBRANÇA DE PROPINA PARA CADASTRAMENTO DE PIPEIRO E FRAUDE EM

LICITAÇÃO

No dia 05 de junho de 2015, o Superior Tribunal Militar (STM) condenou dois militares e

um civil por corrupção no contexto da Operação Carro-Pipa (OCP).

O Superior  Tribunal  Militar  (STM) confirmou a  condenação  de  um major  e  de  um
subtenente do Exército a dois anos de reclusão por terem cobrado propina durante a
Operação Pipa, no sertão do Ceará. O dono do caminhão pipa que pagou a propina para
os militares também foi condenado por corrupção, a um ano de reclusão.
De acordo com a denúncia do Ministério Público Militar, 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”.
 Segundo as investigações, o civil depositou o valor de R$ 1.800 para fechar o negócio,
mas os militares não cumpriram a sua parte do acordo. Diante da negativa, o pipeiro fez
a denúncia contra o major e o subtenente. (STM, 2015)

Na citação acima, verifica-se o envolvimento de militares, responsáveis pelos contratos da

operação no Estado do Ceará,  no oferecimento de propina ao pipeiro como forma de auferir
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lucro,  pois aumentando o volume d’água a ser transportada,  aumenta,  também, o número de

viagens a serem realizadas. Como o pagamento é realizado com base na distância percorrida, há o

aumento do lucro do pipeiro.

No dia 10 de maio de 2016, um militar do Exército foi condenado por receber quase R$

20.000,00 de empresário, em licitação de módulos móveis de apoio para a Operação Carro-Pipa

(OCP).

(...) A Justiça Militar da União, em Fortaleza (CE), condenou um subtenente do Exército,
a cinco anos de reclusão, pelo crime de violação do dever funcional, com o fim de lucro.
O militar foi denunciado por ter agido em favor próprio, durante um processo licitatório.
(...)

(...) As licitações teriam sido conduzidas pelo militar, sendo feito, na oportunidade, um
empenho de R$ 25 mil e outro empenho de R$ 18 mil, sendo atestado o recebimento dos
dois  módulos,  pelo  mesmo  militar.  Ocorre,  conforme  consta  nos  autos,  que  a
Administração Pública identificou que o serviço constante da Nota Fiscal  emitida no
valor de R$ 25 mil não tinha sido realizado e que o material estava em falta, pois não
tinha dado entrada no almoxarifado do Batalhão. Ainda de acordo com o Ministério
Público  Militar,  no  decorrer  das  investigações  ficou  constatado  que  os  processos
licitatórios  foram  conduzidos  de  maneira  irregular,  pois  lhes  faltavam  documentos
indispensáveis  ao pregão  eletrônico,  tais  como o termo de referência,  a  pesquisa de
preço e o parecer jurídico. (...) 

(...) Na peça acusatória, a promotoria arguiu que restou comprovado, que no decorrer do
mês  de  janeiro  de  2011,  foram  efetuadas  transações  bancárias  (transferências  e
depósitos), por parte do ex-fornecedor para a conta particular do militar, no Banco do
Brasil, conforme identificado em quebra de sigilo bancário, que somou R$ 18.925. (...)
(STM, 2016)

No fato acima, observa-se o envolvimento de militar responsável pelo processo licitatório

de uma OME, onde o mesmo frauda o processo, atestando o recebimento de material que, na

verdade, não foi recebido. O dinheiro foi depositado, diretamente, em sua conta bancária pelo

fornecedor, comprovando o esquema fraudulento.

5.4  MÓDULO EMBARCADO DE MONITORAMENTO (RASTREADORES)  RETIRADOS

DE CARRO-PIPA E COLOCADOS EM VEÍCULO LEVE

No dia 17 de fevereiro de 2017, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens por

fraudar  a  OCP.  Conforme  evidencia  a  Figura  08,  os  acusados  estavam  com  equipamentos

rastreadores que deveriam estar aplicados em carros-pipa.

(...) 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
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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. (...) (PRF, 2017)

Figura 08 – Rastreadores apreendidos pela PRF (Módulo Embarcado de Monitoramento).

Fonte: PRF (2017).

No dia 25 de abril de 2017, foram presas pessoas que fraudavam a OCP com a utilização

de equipamentos que modificam a quilometragem rodada pelos caminhões,  assim como com

equipamentos de rastreamento e monitoramento, empregados na operação, que deveriam estar

aplicados nos carros-pipa.

(...) cinco pessoas foram presas em flagrante por fraudes na distribuição de água em
cidades  do  Ceará,  afetadas  pela  seca.  Quatro  suspeitos  presos  estavam  com
equipamentos que fraudavam a marcação da quilometragem dos caminhões da operação
Carro-Pipa, do Governo Federal. Outro motorista foi capturado por desperdiçar cerca de
sete  mil  litros  de  água  de  um  carro-pipa.  As  prisões  ocorreram  nos  municípios  de
Solonópole, Icó e Canindé. (...)

(...) Um dos esquemas ilícitos foi descoberto nesta quinta-feira pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF), durante uma abordagem de rotina de policiais da Unidade Operacional de
Canindé. Os policiais abordaram uma caminhonete L200 e localizaram uma bolsa com
cinco  rastreadores  que  deveriam  estar  instalados  em  carros-pipa  para  marcar  a
quilometragem da rota de entrega de água. (...) (POLÍCIA, 2017)
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De acordo com TRIO (2017), no dia 26 de abril de 2017, uma pessoa foi detida por fraude

na OCP, pela Polícia Rodoviária Federal, no km 383 da BR-116, em Icó. Seu veículo particular

possuía um rastreador em funcionamento, simulando a rota de um carro-pipa.

Também, de acordo com TRIO (2017), no dia 27 de abril de 2017, outras três pessoas

foram presas  por  fraudes  na  OCP,  pela  Polícia  Rodoviária  Federal,  no  estado  do  Ceará.  As

pessoas  estavam  em  posse  de  cinco  Módulos  Embarcados  de  Monitoramento  (MEM),  ou

rastreadores, que deveriam estar aplicados a cinco carros-pipa.

Dessa  forma,  verifica-se,  nos  fatos  acima,  que  os  pipeiros  economizavam  com

combustível e com a manutenção do caminhão, pois as rotas eram registradas como realizadas

pelo sistema GPIPABRASIL, e recebiam o pagamento pela entrega de água, que deixava de ser

realizada.  Cabe  registrar  que  a  pessoa  que  receberia  a  entrega  completa  de  água,  também,

participava  do  esquema,  ou  por  coação  ou  por  espontânea  vontade,  pois  para  o  ciclo  ficar

completo no sistema, como verificamos no item 4.2, há necessidade de confirmação da entrega

pelo beneficiário.

Assim, pela análise de todos os casos apresentados acima, divididos em categorias de

ilícitos,  utilizados como exemplos,  e  de outros nos decorridos quase 20 anos de operação,  é

possível  afirmar  que  há  envolvimento  de  militares  do  sistema  de  fiscalização  da  OCP nos

esquemas de corrupção. Algumas vezes, a proposta parte do pipeiro que tem interesse nas rotas

de distribuição de água, outras, parte do militar, que exerce algum tipo de controle em alguma

fase da operação. Também, há crimes praticados sem a participação dos militares, como é o caso

da retirada dos rastreadores dos carros-pipa e aplicação dos mesmos em veículo de menor porte.

6 MÉTODO

 Quanto aos procedimentos, foram utilizadas as pesquisas bibliográfica e documental, que

propiciaram uma ampla pesquisa nas obras existentes sobre o tema (artigos científicos e livros),

assim  como  a  busca  do  conhecimento  em  documentos  oficiais,  jornais,  revistas,  além  de

relatórios,  regulamentos  e  normas  que  regem  a  Operação  Carro-pipa  (OCP).  Também,  foi

utilizado  o  estudo  de  caso,  por  tratar-se  de  um  tema  relacionado  com  o  programa  federal

emergencial de distribuição de água no Nordeste, com escritório da operação em funcionamento

desde o início da mesma. 

https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/ico/2017/04/homem-e-detido-suspeito-de-fraudar-operacao-carro-pipa.html
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De acordo com Prodanov-Freitas (2013), o estudo de caso consiste em coletar e analisar

informações sobre determinado indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim de

estudar  aspectos  variados  de  sua  vida,  de  acordo com o assunto  da  pesquisa.  É um tipo  de

pesquisa qualitativa e/ou quantitativa, entendido como uma categoria de investigação que tem

como objeto o estudo de uma unidade de forma aprofundada. Neste sentido, foram analisadas as

normas e regulamentos que norteiam as ações e atribuições do Escritório da OCP, assim como

sua estrutura e processos de controle na operação, tudo com o objetivo de verificar a eficiência

dos meios empregados para o cumprimento da missão imposta pelo Comando do Exército. Além

disso, especial atenção foi dispensada ao controle e providências adotadas, relacionados aos casos

de corrupção, identificados desde o início da operação. 

Quanto  à  abordagem,  a  pesquisa  foi  qualitativa,  pois  foram  utilizados  universos  de

motivos e valores, e quanto à natureza, a pesquisa foi básica, pois teve o objetivo de produzir

conhecimentos,  para o embasamento de estudos e análises sobre os processos de controle na

Operação Carro-Pipa.

Quanto ao objetivo, a pesquisa foi exploratória, pois a finalidade foi o de apresentar uma

maior familiaridade com os processos de controle da OCP e verificar se estes são eficientes como

precaução à ocorrência de corrupção na operação.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo verificar a eficiência dos processos de controle na

Operação Carro-Pipa (OCP), como instrumentos de combate à corrupção. Nesse enfoque, foram

abordados  aspectos  éticos,  regulamentares,  controles  empregados  e  casos  conhecidos  de

corrupção, com a finalidade de identificar oportunidades de melhoria nos referidos processos.

Nesse sentido, verificou-se que a operação possui normas e diretrizes suficientes ao seu

controle  e  funcionamento.  Destaca-se  que  nesses  documentos,  são  abordados  e  detalhados

aspectos  éticos,  operacionais  e  administrativos,  que  proporcionam  ao  Comando  Militar  do

Nordeste e seus integrantes uma conduta regida dentro da legalidade e da ética, essenciais ao

administrador público. 

Com  relação  à  estrutura  empregada,  verificou-se  que  é  baseada  na  distribuição  das

Organizações  Militares  do  Comando  Militar  do  Nordeste  e  que  se  mostrou  adequada  ao
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acompanhamento e fiscalização da operação. Há massiva participação de militares, responsáveis

pela distribuição de água e pela fiscalização, e de civis, membros da SEDEC e das COMDEC dos

municípios envolvidos. O número elevado de militares (826), empregados diariamente, fortalece

o controle exercido na operação e demonstra a preocupação do comando com a execução da

mesma.

Com relação aos processos de controle, observa-se que o GCDA e o GPIPABRASIL são

importantes  ferramentas,  que  tem  como  finalidade  gerenciar  e  fiscalizar  todas  as  etapas

envolvidas na distribuição emergencial de água, bem como os meios empregados na operação. As

ferramentas cumprem com os objetivos propostos, sendo eficientes e contribuindo para o correto

e judicioso emprego dos recursos públicos e para o combate à corrupção na operação.

Com relação aos casos de corrupção, verifica-se que há prática de ilícitos na OCP, tanto

por  militares,  quanto  por  civis.  Estas  práticas,  quando  identificadas,  são  investigadas  e

exemplarmente punidas.

Em síntese, conclui-se que a OCP é bem estruturada em recursos humanos e materiais,

além de amparada em normas e regulamentos suficientes ao seu correto funcionamento. Ressalva

se faz ao “homem”, que, pelo estudo realizado, apresenta-se como a parte vulnerável do sistema e

merece especial atenção.

Assim, diante do acima exposto, considerando-se que os militares do Exército Brasileiro,

como servidores militares do estado, no exercício de suas funções públicas, devem estar pautados

pela ética, enquanto administradores de recursos públicos, entende-se que  o escritório da OCP

deve sempre reforçar os princípios constitucionais entre os militares participantes dos diversos

processos existentes na operação e confirmar a eficiência dos seus mecanismos de controle por

meio  de  uma  fiscalização  total,  com  frequentes  auditorias  nos  processos  e  ferramentas  de

controle. 

Além  disso,  embora  os  casos  de  corrupção  conhecidos  tenham  sido  apurados  e

exemplarmente punidos, como observado, existem oportunidades de melhorias nos processos da

OCP, com a finalidade principal de se evitar a ocorrência de tais casos. Nesse sentido, com base

no  exposto  no  presente  trabalho,  mas  não  esgotando  as  possibilidades  de  aprimoramento,

sugerem-se algumas medidas, conforme segue:
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a) Execução de reuniões e simpósios que tratem dos casos de corrupção, com foco no

modus operandi dos esquemas. Com essa medida, o pessoal envolvido na fiscalização amplia o

conhecimento sobre o que evitar na OCP;

b) Execução de reuniões e simpósios com a finalidade de ajustar procedimentos, bem

como reforçar e difundir as boas práticas da operação;

c) Rodízio nas equipes de fiscalização e integrantes dos escritórios. Estipulando-se um

prazo para o rodízio das equipes (3 meses, por exemplo), tem-se o controle de pessoal na OCP,

assim como a diminuição da aproximação do militar com o pipeiro, evitando-se uma possível

iniciativa para a corrupção do agente público;

d) Controle de pessoal dos escritórios das OME. O escritório OCP/CMNE deve possuir o

controle  de  todo  o  pessoal  envolvido  na  operação.  Sugere-se  que  o  pessoal  integrante  do

escritório das OME deve ser informado mensalmente (ou sempre que houver modificação no

efetivo) ao escritório OCP/CMNE;

e) Reuniões periódicas com os Comandantes de OME. Com essa medida, o escritório da

OCP envolve as pessoas que tem obrigação funcional de fiscalizar e coordenar os escritórios das

OME e reforça a necessidade da ação de comando para levar a cabo as orientações do escritório

da OCP/CMNE;

f) Mapeamento e análise de todos os processos da OCP. Realizar inspeções aleatórias nos

processos da OCP, preferencialmente com equipes de inspeção externas à OM inspecionada; e

g) Verificação periódica dos proprietários de carros-pipa cadastrados na OCP. A finalidade

é identificar distorções, como militar ou parente de militar proprietário de carro-pipa contratado

na operação.
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THE CONTROL PROCESSES OF THE CARRO-PIPA OPERATION OF THE
BRAZILIAN ARMY: ANALYSIS UNDER THE ETHICAL ASPECT

ABSTRACT

This paper deals with the control processes involved in the water distribution of the Brazilian
Army's Carro-Pipa Operation (CPO). It is important to understand if the processes created can
maintain the ethics in the Administration and thus to fight the actions that claim to tarnish the
image of the institution in this operation. This approach is justified by the increase in resources
for  the  operation:  approximately  one  billion  real  per  year,  826 military  personnel  and 6,832
drivers of trucks used daily, serving 849 cities. The goal of this work is to verify if the existing
processes for the control of water distribution in the CPO are efficient. This task will be achieved
through the bibliographic review, which will address regulatory aspects, as well as the norms that
govern the operation; study of the CPO Office and its structure; analysis of control processes; as
well  as  the  analysis  of  known cases  of  corruption.  The  research  evidenced  that  the  control
processes used are adequate and efficient for the control and supervision of the entire operation,
and attention to the human factor is necessary.

Keywords: Ethics. Control. “Carro-Pipa”. Brazilian army.
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