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RESUMO 

 

Este trabalho trata sobre o emprego do Sistema de Obras de Cooperação (SOC) do 

Exército Brasileiro e suas contribuições para o desenvolvimento econômico nacional nos anos 

de 2018 e 2019. Tal abordagem se justifica devido a importância do Sistema de Obras de 

Cooperação, por meio da supervisão da Diretoria de Obras de Cooperação (DOC), para o 

desenvolvimento nacional, em cumprimento à Política e à Diretriz Estratégica de Construção 

do Exército Brasileiro. O objetivo deste estudo é conhecer o Sistema de Obras de Cooperação, 

suas principais ferramentas para o gerenciamento de obras e as ações subsidiárias mais 

relevantes em execução pelo Sistema de Obras de Cooperação e apresentar suas contribuições 

para o desenvolvimento econômico nacional nos anos de 2018 e 2019. O Exército Brasileiro 

realiza obras de infraestrutura atuando na construção pesada por todo o território brasileiro, 

cooperando com o desenvolvimento nacional. Qual é a capacidade de emprego do Sistema de 

Obras de Cooperação em ações subsidiárias e quais as contribuições da engenharia militar do 

Exército para o desenvolvimento econômico nacional na atualidade, diante de tal assertiva? 

Este propósito será alcançado a partir da revisão bibliográfica e documental. A análise 

comprovou a importância do emprego do Exército Brasileiro nas obras de infraestrutura, por 

meio do Sistema de Obras de Cooperação, em prol do desenvolvimento nacional, na construção, 

recuperação e manutenção de estradas, pontes, ferrovias, portos, aeroportos e instalações 

diversas, participando ativamente para a integração nacional e favorecendo o desenvolvimento 

econômico do país. 

Palavras-chave: Ação Subsidiária. Desenvolvimento. Engenharia de Construção. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Engenharia no Brasil, nasceu dentro do exército português no Período Colonial, com 

os oficiais engenheiros voltados para a construção de pontes e caminhos para fins militares. 

Além disso, dedicavam-se à construção de fortificações, pontos estratégicos contra as seguidas 

invasões estrangeiras, de acordo com Tavares (2000). 

No Período Imperial, a Engenharia Militar passou a ser também empregada em 

construção de estradas de ferro, de linhas telegráficas, nas fortificações permanentes e nos tra- 
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balhos de mapeamento do território nacional, conforme descreve De Figueiredo (2014). 

“Na República, o emprego da Engenharia Militar concentrou-se em obras de construção 

de infraestrutura viárias, iniciando suas atividades na Região Sul, com trabalhos em rodovias e 

ferrovias”. (RISSE, 2011, p. 13). 

Segundo De Figueiredo (2014), desde então, percebe-se que, na história da Engenharia 

Militar, os batalhões de engenharia continuaram a atuar em empreendimentos estratégicos, 

acompanhando a modernização e adequando-se aos locais das missões. Nos dias atuais, estes 

batalhões cumprem as mais diversas missões na construção do desenvolvimento nacional.  

Este trabalho trata sobre o emprego do Sistema de Obras de Cooperação do Exército 

Brasileiro em ações subsidiárias e analisa suas contribuições para o desenvolvimento 

econômico nacional nos anos de 2018 e 2019.  

O Exército Brasileiro executa obras de infraestrutura, por meio do Sistema de Obras de 

Cooperação (SOC), em diversas regiões do País, na construção, recuperação e manutenção de 

estradas, pontes, ferrovias, portos, aeroportos e instalações diversas, participando ativamente 

das ações do Governo Federal.  

Tal abordagem se justifica pois evidencia a excelência dos trabalhos realizados pelo 

Sistema de Obras de Cooperação em benefício do desenvolvimento econômico do País.  

É importante ressaltar também a importância do trabalho para todos os oficiais da Arma 

de Engenharia, Engenheiros Militares e demais profissionais da área de engenharia. Aliado a 

isso, a partir do assunto a ser pesquisado poderá sugerir novos rumos a serem tomados pelo 

Sistema de Engenharia do Exército Brasileiro no que tange ao seu emprego em ações 

subsidiárias. Além disso, a pesquisa demonstrará aos administradores públicos a capacidade 

técnica e operacional do Exército Brasileiro na execução de obras públicas.  

A Engenharia Militar, por meio do Sistema de Obras de Cooperação, trabalha em 

regiões desenvolvidas do país, bem como em regiões inóspitas, promovendo a integração 

nacional e beneficiando o desenvolvimento econômico do país. Qual é a capacidade do Sistema 

de Obras de Cooperação e quais as contribuições da engenharia militar do Exército para o 

desenvolvimento econômico nacional na atualidade, diante de tal afirmativa?  

O objetivo deste estudo é conhecer o emprego do Sistema de Obras de Cooperação, suas 

principais ferramentas para o gerenciamento de obras, as ações subsidiárias mais relevantes em 

execução pelo Sistema de Obras de Cooperação e apresentar suas contribuições para o 

desenvolvimento econômico nacional nos anos de 2018 e 2019. 
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Este propósito será conseguido a partir da revisão bibliográfica e documental. As 

informações coletadas no decorrer deste trabalho foram extraídas de fontes fidedignas e de 

acesso público. A pesquisa será aplicada, exploratória e de natureza qualitativa. 

 

2 DESENVOLVIMETO 

 

 2.1 A ENGENHARIA MILITAR BRASILEIRA 

 

Para cumprir as missões que lhe são atribuídas, a Engenharia Militar se divide em 

Engenharia de Combate e Engenharia de Construção. A primeira se destina ao apoio direto às 

operações de combate, enquanto a segunda de destina ao apoio às atividades, em suplemento à 

primeira e às atividades de construção à retaguarda dos Teatros de Operações, de acordo com 

Brasil (1999).  

A principal Unidade que executa trabalhos que exijam técnicas mais aprimoradas e/ou 

equipamentos mecânicos especializados, no EB, é o Batalhão de Engenharia de Construção 

(BEC) (BRASIL, 1999, p. 15). 

Ao longo de todo o território brasileiro, as Organizações Militares de Engenharia da 

Força Terrestre executam diversas obras de interesse nacional, demandadas pelos 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Nesse sentido, têm contribuído para 

o desenvolvimento e para a segurança nacional, de forma permanente, há mais de cem 

anos, executando serviços nos setores de infraestrutura hidroviária, rodoviária, 

portuária, aeroportuária, além de trabalhos em prol do meio ambiente. Com esse 

propósito, o Exército emprega 11 Batalhões de Engenharia de Construção, 

desdobrados em todo o País (NOTICIÁRIO DO EXÉRCITO, 2018, p.3). 

 

Com o objetivo de melhor elucidar o tema, será apresentado um breve histórico da 

engenharia, a estrutura organizacional e algumas ferramentas gerenciais do Sistema de Obras 

de Cooperação e um resumo dos principais trabalhos em realização pela engenharia do Exército 

Brasileiro. 

A atuação do Exército no planejamento e nas obras de infraestrutura, denominadas 

missões subsidiárias, tem amparo legal previsto no Artigo 142 da Carta Magna de 1988. A Lei 

Complementar Federal nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 117, 

de 2 de setembro de 2004, e pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010, dispõe 

sobre a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 

Para realizar suas operações buscando o menor custo e o alto padrão de qualidade, o 

Departamento de Engenharia e Construção (DEC) criou, em 2005, o Centro de Instrução de 

Engenharia (CI Eng), com o objetivo capacitar os militares integrantes das Organizações 
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Militares de Engenharia, no tocante às técnicas peculiares das atividades de construção, 

contribuindo para o aumento da capacidade operativa da Força Terrestre (CENTRO DE 

INSTRUÇÃO DE ENGENHARIA, 2018). Ademais, o SOC regulamentou ferramentas de 

controle e metodologias visando gerenciar de maneira eficaz as atividades de construção, 

ferramentas e metodologias estas que serão citadas no discorrer do assunto proposto. 

Ressalta-se que as metodologias do Exército vão ao encontro da Metodologia 

Diferenciada em Orçamentação de Obras de Cooperação Executadas pelo Exército Brasileiro, 

conforme decisão do Tribunal de Contas da União (2010). 

Por intermédio do DEC, o Exército Brasileiro vem executando obras de infraestrutura 

de grande importância para o país, tais como a construção rodoviária da BR 163/PA, a 

duplicação da BR 116/RS, a conservação da BR 364/RO, dentre outras, de acordo com os 

acervos da DOC (2018). Com o objetivo de enriquecer o assunto, algumas das principais 

operações de engenharia de construção serão apresentadas e analisadas sob o ponto de vista do 

favorecimento econômico nacional. 

 

2.2 O SISTEMA DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO (SEEx) 

 

Brasil (1999, p.16), descreve: “Esse Sistema Engenharia consiste no conjunto de 

pessoal, de material e de doutrina de emprego necessários para o apoio às operações, seja em 

tempo de paz ou de guerra [...]”. 

 
                       Figura 1: O Sistema de Engenharia do Exército  

 

 

 

 

 

 

 

                    

                     
                    Fonte: Brasil (1999). 

 

De acordo com Risse (2011), o DEC é o órgão central do Sistema de Engenharia do 

Exército (SEEx) e executor das políticas relativas às atividades de engenharia, fazendo-as por 

intermédio da Diretoria de Obras de Cooperação (DOC), da Diretoria de Obras Militares 

(DOM) e da Diretoria de Patrimônio (DPatr), órgãos subordinados. O DEC se articula 
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estrategicamente em todo o território nacional, por meio do canal técnico (DOC) nos 

Grupamentos de Engenharia (Gpt E). 

 

2.2.1 O Sistema de Obras de Cooperação 

 

O Sistema de Obras de Cooperação (SOC) é um subsistema do Sistema de Engenharia do 

Exército (SEEx) que se responsabiliza pela atividade subsidiária de engenharia de obras de 

cooperação, que tem, dentre outros objetivos, adestrar a tropa e promover o desenvolvimento 

nacional, segundo o Estado-Maior do Exército (2008). 

A DOC é o órgão central do Sistema de Obras de Cooperação (SOC), subordinada ao 

DEC, tendo por destinação gerenciar as atividades relativas às obras de engenharia atribuídas 

ao Sistema Obras de Cooperação e diretamente subordinados a DOC encontram-se os Gpt E e 

os respectivos Batalhões de Engenharia, conforme descreve De Figueiredo (2014).  

No mapa, a seguir, estão localizados os Gpt E e os Batalhões de Engenharia do SOC: 

Figura 2: Dispositivo das OM do SOC.  

 
 

 Fonte: Dispositivo das OM /DOC (2018) 

 

De acordo com a DOC (2018), a estrutura do SOC constitui-se:  

- da DOC, que é o seu órgão superintendente;  

- de quatro Grupamentos de Engenharia, tendo outro em fase de implantação;  
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- de onze Batalhões de Engenharia de Construção (BEC), um Batalhão de Engenharia de 

Combate (BE Cmb) e uma Companhia de Engenharia de Construção (Cia E Cnst). 

Faz parte, ainda, do Sistema o Centro de Instrução de Engenharia (CI Eng), sediado na 

cidade de Araguari/MG, sendo este criado em 2006, por intermédio da Portaria nº 605, do 

Comandante do Exército, instalado e ainda subordinado ao 11º BEC. 

O CI Eng tem a missão de conduzir estágios gerais e setoriais nas áreas técnicas 

específicas da Engenharia. 

A figura 3 mostra a estrutura organizacional do SOC: 

 

              Figura 3: Estrutura organizacional do SOC.  
 

 

             

               Fonte: DOC (2018) 

 

A distribuição geográfica pelo território nacional das Organizações Militares (OM) do 

SOC permite que o Sistema tenha a capacidade de operar, em todas as regiões, apropriando 

técnicas construtivas diferenciadas e logísticas próprias e independentes. 

Quando necessário e coordenado pela Diretoria de Obras de Cooperação, os Batalhões 

de Engenharia de Construção somam esforços conjuntos a fim de se complementarem no 

cumprimento de missões comuns ou não, realizando intercâmbio de recursos humanos e de 

equipamentos, o que caracteriza a visão sistêmica do Sistema de Engenharia do Exército. 

Atualmente, o 8º Batalhão de Engenharia de Construção realiza a construção de um lote da 
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Rodovia BR 163, próximo à localidade de Morais Almeida-PA e existem equipamentos e 

pessoal especializado de Organizações Militares de Engenharia da região Norte, Nordeste, 

Sudeste e Sul do País em apoio a esta operação, o que reforça a visão sistêmica do Sistema de 

Obras de Cooperação. 

Será tratado, em seguida, o acervo de obras já executadas pelo Sistema de Obras de 

Cooperação ao longo de sua história.  

 

2.2.2 Acervo de obras executadas pelo SOC 

 

De acordo com Risse (2011), o SOC atingiu o ápice de sua capacidade de trabalho 

durante a década de 1970, construindo, principalmente, ferrovias e rodovias necessárias ao 

desenvolvimento do País. 

Acumulou ao longo de sua trajetória o seguinte acervo: 

 
     Quadro 1: Acervo das OM Cnst do SOC. 

 

Obras Quantidade 

Rodovias 16.300 km 

Ferrovias 5.881 km 

Aeroportos 41 Un 

Pontes e Viadutos 58.310 m 

Túneis 52.043 m 

Linhas Telegráficas 2.000 km 

Poços 1369 Un 

Escolas e Residências 10.035 Un 

Aquartelamentos 59 Un 

Açudes e Barragens 1.114 Un 

Portos 3 Un 

Canais adutores 55.576 m 
 

 

                    

                     Fonte: Risse (2011)  

 

 O Sistema de Obras de Cooperação já realizou uma considerável extensão de obras 

ferroviárias, apesar de insuficiente para a atender as necessidades de um Brasil continental. 
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     Fotografia 1: Viaduto no Tronco Principal Sul – Passo Fundo RS 

 

 
  
      Fonte: Acervo do Museu Ferroviário de Lages-SC (2018) 

 

 Permanece a desejar a construção e reparação de ferrovias, tendo em vista o SOC ter 

executado, pela última vez este tipo de trabalho na FERROESTE, ocorrido na década de 1960. 

Nesta obra, merece destaque especial o subtrecho Roca Sales/RS - Lages/SC, com 302 

km, cuja superestrutura esteve a cargo do 1º BFv, com 57 túneis numa extensão total de 37 

km. 

                     Fotografia 2: Ponte ferroviária no Tronco Principal Sul sobre o Rio Pelotas na divisa do RS/ SC 

 

 
           
                 Fonte: Acervo Museu Ferroviário de Lages-SC (2018) 

 

Das tantas importantes obras ferroviárias atribuídas ao Sistema de Obras de 

Cooperação, são de destaque a Estrada Férrea EF-116 (Tronco Principal Sul) e a Estrada Férrea 
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EF-491 (Ferrovia do Trigo), construídas pelo 1º Batalhão Ferroviário. Em ambas, o Batalhão 

agregou uma quantidade impressionante de túneis, pontes e viadutos. 

Com o intuito de identificar a importância da Engenharia do Exército Brasileiro para o 

desenvolvimento nacional ao longa de sua história, a seguir será apresentada uma figura 

ilustrando a dimensão dos trabalhos ferroviários realizados pelo Sistema de Obras de 

Cooperação se aplicado no continente europeu. 

 

        Figura 4:  Acervo ferroviário das Organizações Militares de Engenharia de Construção se aplicado na rede 

ferroviária europeia: 

 

 

        Fonte: Acervo DOC (2018) 

 

A Engenharia de Construção, em tempos de paz, colabora com o crescimento do País, 

construindo estradas de rodagem, ferrovias, pontes, açudes, barragens, poços artesianos e 

inúmeras outras obras. O Exército possui larga experiência em construção, conservação e 

recuperação de rodovias em todo o território nacional, empregando pessoal e equipamentos 

próprios. 

O acervo rodoviário realizado pelo SOC é extenso e de grande relevância para a 

infraestrutura nacional.  Da mesma maneira, a seguir será apresentada uma figura elucidando a 

grandeza dos serviços rodoviários executados pelo Sistema de Obras de Cooperação se 

aplicado na Europa. 

http://www.doc.eb.mil.br/home.php?pg=acervo
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             Figura 5:  Acervo rodoviário das Organizações Militares de Engenharia de Construção se aplicado na 

rede rodoviária europeia 

 

 

 

Fonte:  Acervo DOC (2018)  

 

 

Ao longo do tempo, a engenharia militar brasileira realizou diversas operações de 

construção para atender as demandas da Nação. Nas últimas décadas, o Exército Brasileiro 

reorganizou suas unidades de engenharia de construção, distribuindo-os em todas as regiões do 

território brasileiro. 

 

2.2.3 As Unidades de Engenharia de Construção 

 

A principal Unidade, que executa trabalhos que exijam técnicas mais aprimoradas e/ou 

equipamentos mecânicos especializados, no Exército Brasileiro, é o Batalhão de Engenharia 

de Construção (Brasil, 1999). 

De acordo com Brasil (1999), em tempo de paz, os batalhões de construção realizam 

trabalhos em apoio às ações subsidiárias ou de interesse socioeconômico para o País. Algumas 

dessas tarefas podem ser realizadas em combinação com empresas civis especializadas ou 

podem ser reforçadas por mão-de-obra civil. Podem ser realizados, entre outros trabalhos, o 

estudo do terreno, a navegação em vias interiores, a produção de cartas e de água tratada e a 

construção, reparação, melhoramento e conservação de hidrovias, rodovias e ferrovias, de 
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instalações logísticas ou de comando, de campos de pouso e de sistemas de abastecimento de 

serviços essenciais. 

Conforme Brasil (1999), a Engenharia de Construção pode, também, coordenar 

atividades das entidades públicas civis. Estas Unidades Militares são as mais adequadas para 

a execução dessas tarefas e realizam, ainda, seus trabalhos em coordenação com os órgãos dos 

governos federal, estadual e municipal, o que muito contribui para o bom desempenho das 

atividades relacionadas à infraestrutura viária nacional. 

Conforme descreve Risse (2011 apud AVENA, 2010), na fase de emprego, em situação 

de guerra, a Engenharia Militar cumpre missões diversas objetivando construir, reparar e 

manter todo o sistema de infraestrutura logística. Na fase de preparo, em situação de paz, deve 

se capacitar para executar essa tarefa e, por este motivo, em tempos de paz, a missão da 

Engenharia é se adestrar e, ao mesmo tempo, cooperar para o desenvolvimento nacional. 

O intenso emprego da Engenharia de Construção promovido pelos governos de Lula, 

Dilma e Temer tem, dentre outras razões, pela necessidade de rapidez do Governo Federal em 

iniciar obras em litígio judicial promovido pelas empreiteiras, ainda na fase de licitação. 

Atualmente, isto está latente devido ao fato de muitas empresas estarem envolvidas na 

Operação Lava Jato. Aliado a isto, já está consolidado, no âmbito Governo Federal, a capacidade 

logística e operacional da Engenharia do Exército Brasileiro em realizar tais obras com qualidade 

e baixo custo. Exemplo disto, foi a reforma realizada no aeroporto de Guarulhos, em 2012, onde o 

Exército Brasileiro devolveu cerca de R$ 150 milhões aos cofres públicos ao final da obra, 

referente aos valores inicialmente orçados para a execução do empreendimento, conforme noticiou 

o jornal O Farol (2012). 

 

2.3 PRINCIPAIS FERRAMENTAS PARA O GERENCIAMENTO DE OBRAS DO 

SOC 

 

O gerenciamento de obras é de extrema importância nas atividades de construção. O 

SOC busca realizar um emprego eficaz dos recursos públicos e para isto há necessidade de 

utilizar técnicas que auxiliam na gestão de obras, contribuindo para a redução de prazos e de 

custos e favorecendo a manutenção da qualidade dos serviços executados. O SOC faz uso de 

ferramentas que ajudam no gerenciamento de obras, utilizando metodologia ajustada às 

particularidades das Unidades de Construção do Exército. Algumas destas serão apresentadas 

adiante. 
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2.3.2 Orçamentação da obra 

 

A Diretoria de Obras de Cooperação utiliza em todos os seus batalhões o software para 

orçamento, planejamento e acompanhamento de obras COMPOR 90, reconhecido 

nacionalmente por apresentar um completo registro de composições e insumos e um versátil 

gerador de relatórios, dentre outras vantagens. 

Segundo a Noventa T.I. (2018), o Compor 90 é dividido em três módulos independentes, 

sendo que o primeiro módulo é o orçamento, que fornece exatamente o custo de uma obra, 

como o cálculo do custo horário de equipamentos. Já o segundo módulo é o de planejamento, 

neste módulo o custo da obra é planejado, podendo ser mensal, quinzenal, semanal ou diário, 

onde o cronograma de execução financeiro para o início da obra é traçado pelo sistema. Enfim, 

o terceiro módulo que visa monitorar a obra comparando o previsto com o realizado. 

 

2.3.3 Sistema Informatizado de Obras de Cooperação (SIOC) 

 

O SIOC é um sistema criado pela DOC e já consolidado no Sistema de Obras e 

Cooperação. De acordo com a Seção de Acompanhamento de Obras (2015), o Sistema é 

utilizado para o acompanhamento físico, financeiro e técnico de uma Operação de Engenharia. 

Devido às inúmeras informações nele inseridas, o Sistema também é consultado pelo Tribunal 

de Contas da União por ocasião de suas auditorias nas obras executadas pelo Exército. Por meio 

deste Sistema, ocorre a descentralização de notas de créditos para a execução de obras a cargo 

2.3.1 Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) 

 

O EVTEA é um estudo preliminar às fases de construção e licenciamento ambiental, 

desenvolvido em nível de planejamento, que visa verificar a existência de viabilidade de um 

determinado empreendimento de infraestrutura a ser executado pelo Exército. Nele são 

apresentados os fatores de riscos e/ou impeditivos para a realização de um empreendimento e 

suas medidas mitigadoras, dentro dos aspectos econômicos e logísticos, técnicos, humanos e 

ambientais. De acordo com o DNIT (2018), o EVTEA busca identificar as alternativas mais 

viáveis para a execução de um empreendimento, atestando dados importantes para que haja 

maior eficiência na alocação de recursos. O EVTEA é um estudo amplamente utilizado pelos 

órgãos governamentais, como o DNIT, e por grandes empresas da construção civil. 
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dos Batalhões de Engenharia de Construção. A DOC, órgão central do SOC, autoriza a 

liberação de notas de crédito somente após a análise dos pedidos de crédito dos Batalhões de 

Engenharia pelos analistas dos Gpt E e analistas da DOC. 

Este Sistema, criado pela DOC, permite, ainda, o acompanhamento diário da evolução 

física e financeira das Operações de Engenharia, verificar a situação de pessoal especializado, 

a disponibilidade da frota de equipamentos e viaturas, as licitações disponíveis em todas as 

Unidades de Engenharia de Construção e o Índice de Variação dos Custos e de Prazo da 

Operações em andamento. Neste Sistema, são inseridos o Plano de Trabalho, o Orçamento de 

Objeto de Gasto e a produção semanal de toda operação a cargo do SOC, permitindo a 

supervisão diária pelos analistas dos Gpt E e da DOC. 

 

2.3.4 Índice de Variação de Custo (IVC) e de Índice de Variação de Prazo (IVP) 

 

Conforme apresentado pela Seção de Acompanhamento de Obras (SAO) (2015), o IVC 

e o IVP são indicadores de desempenho para o controle de obras, utilizado para verificar se o 

custo e o prazo de uma determinada operação de engenharia está sendo executado dentro do 

inicialmente planejado pela Seção Técnica de um Batalhão de Construção. 

O IVC traz dados em relação ao orçamento previsto e o executado. Esse indicador ajuda 

a identificar situações em que o projeto pode estar consumindo recursos, sem que isso denote 

um legítimo progresso.  Com o IVC é possível mensurar quanto de retorno existe para cada 

valor que é investido. Se o resultado da relação for igual a 1, é sinal de que o projeto está 

correndo como o previsto, se o resultado for menor do que 1, presume-se que há estouro do 

orçamento e se o resultado for maior do que 1, indica que há economia. 

Já o IVP revela a situação do projeto em relação ao cronograma preestabelecido. Nesse 

caso, o cálculo de IVP é dado por uma divisão do valor agregado (VA) das entregas, em valor 

monetário, sobre o valor planejado (VP) das entregas, ou seja: VA/VP. Caso o valor seja igual 

a 1, significa que o projeto ocorre como foi planejado, valores abaixo de 1 demonstram 

adiantamento e valores acima de 1 indicam atraso na execução. 

O IVC e IVP permitem que as Seções Técnicas dos Batalhões de Engenharia de 

Construção realizem o acompanhamento técnico e financeiro das Operações de Engenharia e 

todos os ajustes necessários para que haja economicidade dos recursos alocados, a revisão do 

planejamento das equipes de trabalhos empregadas e a manutenção da qualidade dos serviços. 

Aliado a isto, a inserção destes índices no Sistema Informatizado de Obras de Cooperação 



17 

 

favorece a supervisão das Seções Técnicas dos Escalões Superiores e sua intervenção, se for o 

caso, a fim da manutenção dos parâmetros de execução inicialmente planejados. 

 

2.3.5 Curva ABC 

 

De acordo com Carvalho (2002), a Curva ABC é uma ferramenta gerencial, sendo que 

ela identifica os dados ao separar os itens de maior importância ou impacto de um determinado 

estoque. Dessa maneira, a Curva ABC auxilia na administração de custos. 

“A curva ABC é um método de classificação de informações, para que se separem os 

itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente em menor número” 

(CARVALHO, 2002, p. 226). 

A análise ABC procura dividir os itens de um estoque em três grupos. Eles se estruturam 

conforme o valor, multiplicando o preço ou custo unitário de cada item pela quantidade do 

mesmo. 

Como resultado, a Curva ABC é estruturada em: 

- Classe A: Itens que possuem um valor de demanda ou consumo alto; 

- Classe B: Itens que possuem um valor de demanda ou consumo intermediário; 

- Classe C: Itens que possuem um valor de demanda ou consumo baixo. 

Nesta classificação ABC é possível notar que: 

- 20% dos itens são considerados A e correspondem a 80% do valor da demanda ou consumo; 

- 30% dos itens são considerados B e correspondem a 15% do valor da demanda ou consumo; 

- 50% dos itens são considerados C e correspondem a 5% do valor de demanda ou consumo. 

A Curva ABC é uma ferramenta de controles de gastos, rendimentos e de custos no 

planejamento e execução da obra, sendo utilizada pelas Seções Técnicas e Oficial de Logística 

dos Batalhões de Engenharia de Construção na gestão da obra. 

 

2.3.6 Acordão 1399/ Tribunal de Contas da União (TCU) 

 

Com a retomada das obras de cooperação entre a Engenharia Militar e os órgãos 

públicos, surgiu um problema, de ordem maior, referente às propostas de orçamentação de 

serviços. O Exército Brasileiro considerava uma normatização distinta a do TCU e este, por sua 

vez, apresentava divergências entre as suas secretarias estaduais. A seguir será apresentado um 

rápido retrospecto da situação. 
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No final de 2008, a DOC reiniciou os trabalhos com o TCU, apresentando, 

didaticamente, esclarecimentos sobre as peculiaridades da Metodologia de Orçamentação, 

transcorrendo até meados de 2009. Os engenheiros auditores concordaram com as 

peculiaridades apresentadas e orientaram à DOC a elaboração de consulta do Comandante do 

Exército ao TCU, solicitando a aceitação da Metodologia, como referência para as obras do 

SOC. Tal consulta foi feita e, em 2010, o Acórdão 1399 foi publicado, sendo aprovado tal 

Metodologia na íntegra pelo Tribunal de Contas da União. 

Com a aceitação da Metodologia, teoricamente, os esclarecimentos sobre utilização de 

recursos em obras ficaram mais fáceis de serem atendidos, não justificando mais a realização 

de despesas fora do planejamento previsto em orçamento. 

O Sistema de Engenharia do Exército apresentou ao TCU uma tabela de indicadores 

máximos a serem adotados em função do custo direto da obra (Tribunal de Contas da União. 

Acórdão n° 1.399/2010 – TCU – Plenário): 

 
 Quadro 2: Metodologia de Custo de Obra de Engenharia a Cargo do Exército. 

 

CUSTO DIRETO (R$) LIMITES MÁXIMOS (%) 

DE ATÉ ADMINISTRAÇÃO ADESTRAMENTO 

1,00 1.500.000,00 10,00% 5,00% 

1.500.000,00 37.500.000,00 10,00% 5,00% 

37.500.000,00 60.000.000,00 9,00% 4,50% 

60.000.000,00 105.000.000,00 8,00% 4,00% 

105.000.000,00 150.000.000,00 7,00% 3,50% 

150.000.000,00 200.000.000,00 6,00% 3,00% 

 

Ainda hoje, tal Metodologia é utilizada pelos Batalhões de Engenharia de Construção 

no planejamento de orçamentação das obras e encontra-se consolidado pelo TCU e órgãos 

concedentes. 

 

2.3.7 Controles Tecnológicos 

 

As Unidades de Engenharia de Construção são dotadas de laboratórios de material e de 

pessoal especializado a fim de que sejam realizados os ensaios necessários para o adequado 

controle tecnológico de diversos materiais empregados na construção civil, permitindo a 

avaliação das características físicas e mecânicas de materiais como cimento, agregados de 

 

 Fonte:  Acórdão n° 1.399/2010 – TCU – Plenário 



19 

 

concreto e materiais betuminosos, contribuindo para a boa qualidade dos serviços sob gestão 

do SOC. 

 

2.3.8 Pedido Eletrônico de Crédito (PEC) 

 

Conforme descreve a Seção de Acompanhamento de Obras (2016), os Pedidos 

Eletrônicos de Créditos são solicitações de notas de crédito feitas pela Unidade de Engenharia 

executante de uma obra à DOC. Os Pedidos são cadastrados por meio do SIOC, onde passam 

pela análise técnica e financeira do Gpt E enquadrante e, após a aprovação, pela análise técnica 

e financeira dos analistas da DOC e somente depois da aprovação destes que a Nota de Crédito 

é autorizada pelo Diretor da DOC. Tal trâmite tem por objetivo fazer o acompanhamento 

cerrado dos créditos descentralizados a fim de realizar uma gestão financeira eficiente e eficaz 

dos recursos destinados a uma determinada operação de engenharia. 

 

2.3.9 Orçamento por Objeto de Gasto (OOG) 

 

Convergente com o apresentado pela Seção de Acompanhamento de Obras (2015), o 

Orçamento por Objeto de Gasto é uma planilha de orçamento com base em elementos de 

despesa, onde consta o detalhamento de todos os custos da obra, permitindo o controle periódico 

dos gastos por item de despesa. Esse controle gerencial, feito no orçamento por objeto de gastos 

(OOG), permite ao Batalhão de Engenharia avaliar as variações de quantitativo, custo unitário 

e total dos serviços executados por elemento de despesa dentro de uma determinada fase da 

operação. Aliado a isto, o OOG é uma ferramenta disponível a auditorias internas e externas ao 

Exército, sendo diariamente atualizados, no SIOC, pelas Unidades de Engenharia de 

Construção referentes às operações em execução. O controle e o acompanhamento dos gastos 

da obra podem ser feitos pelos registros de compras no SIAFI e, dado que os registros do SIAFI 

são feitos por elemento de despesa, nada mais lógico que o planejamento desses gastos também 

seja feito dessa forma, com base em elementos de despesa. Para que o orçamento por elementos 

de despesa seja elaborado, é necessário que os serviços a serem executados já estejam definidos.       

O Orçamento por Objeto de Gastos é utilizado como ferramenta para a prestação de 

contas dos recursos empregados na obra, sendo que a execução financeira é realizada com base 

no planejamento do orçamento por elemento de despesas de acordo com o Plano de Trabalho 

elaborado. 
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2.3.10 Reuniões técnico-administrativas 

 

Nos Batalhões de Engenharia, semanalmente são realizadas reuniões técnico-

administrativas objetivando o acompanhamento físico financeiro e o realinhamento das metas 

físicas das Operações de Construção. Do mesmo modo, semestralmente a DOC realiza estas 

reuniões junto aos Gpt E e aos Btl Eng com o mesmo objetivo. 

 

2.3.11 Capacitação Técnica no Centro de Instrução de Engenharia 

 

O Centro de Instrução de Engenharia (CI Eng) (2018), sediado em Araguari-MG, é 

responsável, dentre outros, pela capacitação de integrantes das organizações militares de 

Engenharia, no tocante às técnicas peculiares às atividades de construção. Na atividade de 

construção, o CI Eng tem como objetivo propiciar maior sinergia e racionalização no preparo 

de profissionais, otimizando a formação de especialistas da Força Terrestre, além de 

complementar a capacitação profissional dos militares de Engenharia. Atualmente, para atender 

os Batalhões de Construção, são desenvolvidos inúmeros cursos e estágios, conforme a seguir: 

- Curso de Especialização em Equipamento de Engenharia para Oficiais e Sargentos; 

-  Estágio de Gerenciamento de Atividade de Construção para Oficiais; 

-  Estágio Técnico de Atividade de Construção para Sargentos de Engenharia; 

-  Estágio de Gerenciamento de Obras para Capitães de Engenharia Aperfeiçoados e Chefes de 

Seção Técnica dos Batalhões de Engenharia de Construção; 

-  Estágio de Gerenciamento de Frota para Oficiais e Sargentos de qualquer Arma, Quadro ou 

Serviço; 

-  Estágio de Operador de Máquinas de Construção para Sargentos de Engenharia; 

-  Estágio de Ensaios Tecnológicos para Sargentos de Engenharia; 

-  Estágio de Técnico em Edificações para Sargentos de Engenharia; 

-  Estágio de Usinagem e Pavimentação Asfáltica para Sargentos de Engenharia; 

-  Estágio de Capacitação Técnica em Infraestrutura Ferroviária para Oficiais e Sargentos; 

-  Estágio de Topografia Operacional para Sargentos Topógrafos; e 

-  Estágio de Meio Ambiente para Oficiais e Sargentos de qualquer Arma, Quadro ou Serviço. 

Reconhecido nacional e internacionalmente, o CI Eng é hoje, um centro de excelência 

no que diz respeito à capacitação dos recursos humanos que atuam em toda a Força Terrestre. 
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2.3.12 Guias de Trabalho de Engenharia (GTE) 

 

De acordo com a DOC (2018), o Guia de Trabalhos de Engenharia (GTE) contém 

orientações técnicas para a execução de trabalhos de engenharia decorrentes da colaboração de 

diversas OM do SOC, contribuindo com a capacitação do pessoal e a constante melhoria da 

qualidade técnica dos trabalhos realizados.  

O Guia de Trabalhos de Engenharia (GTE) contém orientações técnicas para a execução 

de trabalhos de engenharia decorrentes da colaboração de diversas Organizações Militares do 

SOC, cuja finalidade principal é oferecer uma orientação técnica, principalmente aos militares, 

de forma a facilitar e ajudar o cumprimento da missão sob responsabilidade das Unidades de 

Engenharia do Exército.  

 

2.4 OBRAS EM EXECUÇÃO PELO SISTEMA DE OBRAS DE COOPERAÇÃO  

 

Como já explanado, a Diretoria de Obras e Cooperação é responsável por todas as obras 

de infraestrutura realizadas pelo Exército Brasileiro. Estas são firmadas por meio de Termo de 

Execução Descentralizada feito com a órgãos federais ou convênios realizados com órgãos 

estaduais e municipais, com a autorização do Departamento de Engenharia e Construção. 

O governo tem delegado ao Exército uma parcela expressiva das obras federais, num 

portfólio que se destaca não só pelo valor, mas por sua relevância para a infraestrutura nacional. 

São canteiros distribuídos em rodovias, portos e aeroportos, muitas delas por não saírem do 

papel, em grande parte devido a irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU). Para evitar atrasos, o Governo Federal emprega todos os militares do Sistema de Obras 

de Cooperação disponíveis. 

 

2.4.1 Principais obras de infraestrutura em andamento a cargo do SOC 

 

A seguir, serão abordadas as principais obras em andamento a cargo do SOC, 

destacando alguns dados técnicos da obra, sua importância econômica e uma breve análise desta  

Operação de Construção. 

O 1º Batalhão de Engenharia de Construção está realizando a obra de Conservação, 

Restauração e Manutenção da rodovia BR-101 Norte, com extensão de 81,04 km. Essa operação 

possibilita ao 1° BEC o adestramento de seu efetivo, mantendo em nível elevado a capacitação 
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operacional na área de Engenharia de Construção, além de contribuir com o desenvolvimento 

regional. 

 

                     Fotografia 3: Equipe de asfalto do 1º BEC  

 

       
                       

                      Fonte: Andamento das Obras DOC (2018) 

 

O 2º Batalhão de Engenharia de Construção está executando a obra de Manutenção e 

Conservação da BR 110-316/PE. O trecho se refere ao segmento não pavimentado da BR 

110/PE do km 149,1 ao km 220,7, com extensão de 71,6 km e da BR 316/PE do km 420,3 ao 

km 444, com extensão de 23,7 km, todas no estado de Pernambuco. 

 

                     Fotografia 4: Equipe de terraplenagem do 2º BEC  

 

 
                     Fonte: Andamento das obras/ DOC (2018) 

 

O 3° Batalhão de Engenharia de Construção está realizando, em convênio com o 

Ministério da Integração, a obra de Construção e Pavimentação de Rodovias de Acesso à 

Estações de Bombeamento 01 e 03 do Projeto de Integração do Rio São Francisco, sendo que 
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a via de acesso terá a extensão de 24,48 km. A força de trabalho é de 160 militares, que 

executarão serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização e obras 

complementares. 

 

                     Fotografia 5: Equipe de Sub-base do 3º BEC  

 

 
                     

                     Fonte: Andamento das obras/ DOC (2018) 

 

O 4º Batalhão de Engenharia de Construção encontra-se realizando a obra de adequação 

de capacidade e restauração da BR 101/SE - Lote 2.1, compreendendo 11,7 km, entre o 

município de Capela/SE e o município de Pedra Branca/SE. Tais serviços proporcionarão 

àquela rodovia uma melhor trafegabilidade nesse trecho, proporcionando de maneira direta e 

indireta o desenvolvimento da região, sendo esta rodovia uma das mais importantes do Brasil. 

O 5º Batalhão de Engenharia de Construção está realizando o asfaltamento de 27 km 

quilômetros de ruas na cidade de Porto Velho-RO. 

O 6º Batalhão de Engenharia de Construção está realizando a implantação e 

pavimentação da Rodovia BR-432/RR, objeto de um Termo de Execução Descentralizada 

(TED) entre o Exército Brasileiro e o DNIT. As atividades constantes desse TED compreendem 

um trecho de 12,7 km de serviços de terraplenagem; obras como drenagem, pontes e bueiros; 

pavimentação; sinalização; além de serviços complementares e de proteção ambiental que 

possam ser necessários. 
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                     Fotografia 6: Equipe de terraplenagem do 6º BEC  

 

 
                            

                     Fonte: Andamento das obras/ DOC (2018) 

 

O 7° Batalhão de Engenharia de Construção continua os trabalhos de topografia, roçada 

mecânica, serviços para melhoria das instalações, transporte do material de sub-base da jazida 

para o depósito do canteiro de obras do DSENA (Destacamento de Sena Madureira) e os 

trabalhos de recomposição de revestimento na OPERAÇÃO TAQUARI (recuperação da BR 

364, trecho entre Rio Branco/AC a Sena Madureira/AC). 

 

                     Fotografia 7: Equipe de compactação do 7º BEC 

 
                       

                     Fonte: 7º BEC (2018) 

 

O 8º BEC está realizando os serviços de pavimentação/melhoramentos dos trechos ainda 

em leito natural/terraplenados da BR 163/PA, no trecho da divisa MT/PA (Córrego XV de 

Novembro) – Fronteira Brasil – Suriname e Sub-Trecho Novo Progresso-Igarapé do Lauro, no 

Segmento: Km 354,9 – km 419,9 com extensão de 65,0 km, obra de grande relevância 

econômica para a região e com valor de R$ 135.416.675,09. A execução da obra vai facilitar o 
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escoamento da produção de grãos e óleos da região Centro-Oeste do país, além de redirecionar 

os caminhões que estava despejando as cargas nos portos da região sul e sudeste para o porto 

de Miritituba-PA. 

 

                     Fotografia 8: Condições da Rodovia BR 163/PA  

 

 

                     Fonte: G1.Globo.com (2018) 

 

Após o início dos trabalhos de terraplenagem pelo 8º BEC, ocorreu uma sensível 

melhora nas condições de trafegabilidade no lote da BR 163/ PA sob responsabilidade desta 

OM. 

 
                   Fotografia 9: Equipe de terraplenagem do 8º BEC na BR 163/PA 

 

 
                   

                  Fonte: Folha do Progresso (2018) 
 

O 9º Batalhão de Engenharia de Construção, em convênio com a prefeitura de Campo 

Grande-MS, está realizando a recuperação asfáltica de vias urbanas da cidade, cuja obra é de 

12,1 quilômetros de extensão e investimentos de R$ 24,6 milhões de reais. 
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                     Fotografia 10: Equipe de drenagem do 9º BEC  

 

 
                      

                     Fonte: Jornal Progresso (2018) 

  

O 1º Batalhão Ferroviário, além de estar executando três importantes obras, assinou 

recentemente um convênio com o DNIT/RS, visando a execução de obras prioritárias de 

melhoria de capacidade da BR-116/RS, incluindo a duplicação, no segmento rodoviário km 

300,54 – km 351,34. A duplicação da rodovia tem por finalidade aumentar o escoamento de 

transporte rodoviário até o Porto do Rio Grande. Ao longo da implantação serão executados os 

serviços de terraplanagem, obra de arte corrente, pavimentação, drenagem superficial, obra de 

arte especial e meio ambiente, sendo o valor inicial de Plano de Trabalho de R$ 210 milhões. 

               
                   Fotografia 11: Equipe de asfalto do 1º Batalhão Ferroviário  

 

 
                

                   Fonte: 1º B Fv (2018) 
 

O 2º Batalhão Ferroviário realiza obras de conservação em 68 km da BR-367, entre os 

municípios de Virgem da Lapa e Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha (MG), importante 
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rodovia que liga a região ao litoral baiano. Os serviços de reconformação da plataforma 

rodoviária, revestimento primário e recuperação de pontes, que atualmente encontram-se em 

péssimo estado de conservação, ajudarão no escoamento da produção agrícola daquela região 

e restabelecendo o trânsito em vários pontos da rodovia. 

 

                    Fotografia 12: Equipe de terraplenagem do 2º Batalhão Ferroviário 

 

 
                          

                    Fonte: 2º B Fv (2018) 

 

A 21ª Companhia de Engenharia de Construção, localizada na cidade de São Gabriel da 

Cachoeira/AM, está realizando recuperação do corpo estradal, reforma de ponte de 

madeira de 15 metros, limpeza e cercamento de terreno e construção de rampa de concreto para 

desembarque fluvial no 7º Pelotão Especial de Fronteira/Tunuí Cachoeira. 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

Adotou-se uma pesquisa exploratória, bibliográfica e documental e de natureza 

qualitativa, informações estas retiradas de livros, manuais, revistas, sites e de outros trabalhos 

acadêmicos. 

A pesquisa foi ordenada de forma a entender, de maneira resumida, a história da 

engenharia militar brasileira. Em seguida, identificou-se os escalões que compreendem todo o 

Sistema de Obras de Cooperação. Logo após, foram expostas as ferramentas gerenciais do SOC 

e feito uma sucinta apresentação das principais Operações de Engenharia em andamento. Por 

fim, apontou-se a importância da manutenção dessas operações em benefício do 

desenvolvimento econômico nacional. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. CONTRIBUIÇÃO DO SOC PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

NACIONAL 

 

As atividades de engenharia de construção realizadas pelos Batalhões de Engenharia do 

Exército Brasileiro contribuem de diversas maneiras para o desenvolvimento econômico 

nacional. O Exército Brasileiro é um valioso instrumento do Governo Federal no 

desenvolvimento econômico do país, seja por meio da geração de emprego no desenvolvimento 

de seus programas estratégicos ou garantindo a execução de obras prioritárias para o Estado por 

meio do Sistema de Obras de Cooperação (SOC). A seguir, são apresentadas algumas dessas 

contribuições do SOC no engrandecimento da economia do país na atualidade. 

 

4.1.1 Formação de mão de obra especializada 

 

“Como todas as Unidades Militares das Forças Armadas, esses batalhões de construção 

escreveram páginas de civismo e de cidadania a milhares de jovens que prestaram o Serviço 

Militar e que, pela instrução e por força do seu trabalho, adquiriram uma formação profissional 

[...]” (DE OLIVEIRA, 2012, p.39). 

Os jovens soldados de engenharia atuam nas diversas missões em que a engenharia 

militar está envolvida e recebem treinamento adequado para desempenhar tarefas especificas, 

como operador de equipamento pesado, de britador, de usina de asfalto, mecânico de 

equipamento pesado, laboratorista, topógrafo, dentre outros. Parte significativa destes soldados 

permanecem por 8 anos no Exército, período em que são aprimorados na execução de suas 

missões.  

Após o adestramento a custo subsidiado, estes militares deixam a carreira militar e são 

rapidamente integrados na iniciativa privada devido aos valores morais que desenvolveram na 

caserna e sua elevada capacidade técnica, contribuindo para a qualificação da mão de obra no 

setor de infraestrutura do País. 

 

4.1.2 Instrumento de apoio ao Governo Federal 

 

O Exército Brasileiro não compete com a iniciativa privada, apenas participa do esforço 
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do governo para diminuir as diferenças regionais, atuando em obras emergenciais e realizando 

obras em áreas inóspitas ou de pouco interesse da iniciativa privada e, ao mesmo tempo, se 

torna instrumento do Estado para regular um mercado de obras de infraestrutura nacional,  

assumindo obras em que há litigio judicial, onde há o impedindo do prosseguimento dos 

serviços a cargo de empreiteiras. Para exemplificar, o 8º BEC está realizando serviços de 

pavimentação na BR 163/PA, contribuindo para o escoamento de grãos da região Centro-Oeste. 

Aproximadamente, 1500 caminhões passam por este trecho rodoviário, que é intensamente 

castigado por intensas chuvas no inverno amazônico.  

Aliado a isto, o Exército tem sido chamado a contribuir com auditorias do Controle 

Externo em obras de terceiros. 

 

4.1.3 Redução do custo da obra 

 

As obras concluídas pelo Exército têm um custo, às vezes, menor para os cofres 

públicos. Como emprega os próprios oficiais e praças, já remunerados pelo soldo, o custo da 

mão de obra deixa de ser um componente do preço final da empreitada, gerando, normalmente, 

economia de recursos públicos. 

Além disso, todos os projetos colocados à disposição do Exército Brasileiro são 

cuidadosamente analisados, revisados e rediscutidos com o Concedente, gerando, por vezes, 

reduções de quantitativos de insumos e de serviços nas versões finais dos Planos de Trabalho a 

serem executados pelos Batalhões de Engenharia, com economia significativa para os cofres 

públicos e, em alguns casos, com antecipação de cronograma. 

 

4.1.4 Desenvolvimento da infraestrutura nacional  

 

A Engenharia de Construção, em tempo de paz, colabora com o desenvolvimento 

nacional, construindo estradas de rodagem, ferrovias, pontes, açudes, barragens, poços 

artesianos e outras obras, como as citadas acima, favorecendo a integração nacional, auxiliando 

para que o País construa uma infraestrutura logística compatível com as exigências dos 

mercados internos e externos, em termos de sustentabilidade e competitividade. 
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4.1.5 Modernização dos Equipamentos do Exército 

 

Os convênios firmados pelo Exército contemplam o reequipamento dos Batalhões de 

Engenharia de Construção, que são os executantes das obras. A aquisição de viaturas e 

equipamentos modernos estimula a indústria de equipamentos pesados do País e promove a 

economia de recursos públicos, tendo em vista que parcela do reequipamento da Engenharia do 

Exército decorre dos recursos da própria obra, não sendo necessários recursos orçamentários 

específicos para este fim. 

 

4.1.6 Desenvolvimento de tecnologias 

 

Segundo Dos Santos (2008), a participação do EB em grandes obras vem permitindo 

um grande avanço na área da ciência e da tecnologia. Com o apoio do Instituto Militar de 

Engenharia, o Exército alcançou significativos resultados em algumas áreas específicas, como 

o desenvolvimento da argila calcinada em substituição à brita nas rodovias da Amazônia, com 

o objetivo de suprir a carência de pedra na região. O uso de agregado artificial de argila 

calcinada em pavimentação é uma boa alternativa para a construção de sub-base; base e 

revestimento asfáltico, particularmente em regiões do país onde agregados pétreos são escassos. 

 

4.1.7 Estímulo a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  

 

A Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 promoveu modificações na Lei 

Complementar nº 123, de 2006: 

Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 

fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento 

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 

objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal 

e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 

tecnológica. 

Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 

administração pública: 

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja 

de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e 

serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e 

empresas de pequeno porte (LEI COMPLEMENTAR Nº 147, 2014). 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art47.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art48.
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Em virtude da quantidade de insumos necessários para a execução de obras de 

engenharia e por meio desse instrumento normativo, a execução de obras militares favorece a 

realização de processos licitatórios para a aquisição de materiais destinado exclusivamente à 

participação de microempresas e empresas de pequeno porte, concorrendo para o fortalecimento 

destas e o desenvolvimento da economia regional. 

Além disso, as eficazes licitações públicas de serviços e insumos dos BEC são uma 

valorosa ferramenta de referência para as licitações públicas lançadas pelos diversos órgãos 

federais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A engenharia remonta do Período Imperial e sua estrutura atual é fruto do esforço e 

dedicação de nobres engenheiros que lutaram pela manutenção e aperfeiçoamento do Sistema 

de Engenharia do Exército Brasileiro ao longo da história.  

Nas operações de engenharia de construção, o Sistema de Engenharia do Exército busca 

o menor custo, o alto padrão de qualidade e capacitar os militares integrantes das Organizações 

Militares de Engenharia no tocante às técnicas peculiares das atividades de construção, 

contribuindo para o aumento da capacidade operativa da Força Terrestre e para o 

desenvolvimento nacional.  

As obras realizadas pelo Exército Brasileiro favorecem o desenvolvimento econômico 

nacional interligando regiões e aumento a trafegabilidade das estradas e ferrovias do país, 

aumentando a capacidade de transporte de pessoas e cargas de portos e aeroportos e formando 

mão de obra especializada, fomentando a economia regional e nacional. 

Retomando a pergunta inicial, no tocante ao emprego do Sistema de Obras de 

Cooperação em ações subsidiárias e as contribuições da engenharia militar do Exército para o 

desenvolvimento econômico nacional nos anos de 2018 e 2019, ficou evidente a notória 

capacidade técnica do Exército Brasileiro em realizar grandes obras de infraestrutura e sua 

relevância em proveito do desenvolvimento econômico do país. 

Pode-se afirmar que as obras de cooperação surgem como solução inteligente, 

atendendo ao Exército, no que tange ao adestramento da tropa de Engenharia de Construção e, 

ao Brasil, como conclusão de projeto, com economia de recursos públicos. Além disso, o 

Sistema de Engenharia honra a história do Exército Brasileiro e está pronto para atuar em 
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operações futuras e enfrentar os desafios impostos ao Exército Brasileiro, ajudando na expansão 

da economia nacional.  

Apresentou-se o Sistema de Obras de Cooperação e suas principais ferramentas para o 

gerenciamento de suas obras, onde ficou constatado a seriedade e o profissionalismo do 

Exército Brasileiro na gestão das operações de engenharia de construção, servindo de um 

valioso instrumento do Governo Federal na política de desenvolvimento e integração do País.                

Percebeu-se, também, que a engenharia militar continua realizando importantes obras 

de engenharia em todo o vasto território nacional, interligando as regiões.  

Diante dos fatos levantados, é notória a participação do Sistema de Obras de Cooperação 

no desenvolvimento econômico do país nos anos de 2018 e 2019, mas é preciso um maior 

aprofundamento no assunto e por isto sugere-se novas pesquisas sobre os impactos econômicos 

do emprego do Exército Brasileiro em obras de infraestrutura para a indústria da construção 

civil. 

 

EL EMPLEO DEL SISTEMA DE OBRAS DE COOPERACIÓN DEL EJÉRCITO 

BRASILEÑO Y SUS CONTRIBUCIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

NACIONAL EN LA ACTUALIDAD 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo trata sobre el empleo del Sistema de Obras de Cooperación (SOC) del 

Ejército Brasileño y sus contribuciones al desarrollo económico nacional en los años 2018 y 

2019. Este enfoque se justifica debido a la importancia del Sistema de Obras de Cooperación, 

por medio de la supervisión del Directorio de Obras de Cooperación (DOC), para el desarrollo 

nacional, en cumplimiento de la Política y la Directiva Estratégica de Construcción del Ejército 

Brasileño. El objetivo de este estudio es conocer el Sistema de Obras de Cooperación, sus 

principales herramientas para el manejo de obras y las acciones subsidiarias más relevantes en 

ejecución por el Sistema de Obras de Cooperación y presentar sus contribuciones al desarrollo 

económico nacional en los años 2018 y 2019. El Ejército Brasileño realiza obras de 

infraestructura actuando en la construcción pesada por todo el rincón de Brasil, cooperando con 

el desarrollo nacional. ¿Cuál es la capacidad de empleo del Sistema de Obras de Cooperación 

en acciones subsidiarias y cuáles son las contribuciones de la ingeniería militar del Ejército para 

el desarrollo económico nacional en la actualidad, ante esta afirmación? Este propósito será 

alcanzado a partir de la revisión bibliográfica y documental. El análisis comprobó la 

importancia del empleo del Ejército Brasileño en las obras de infraestructura, a través del 

Sistema de Obras de Cooperación, en pro del desarrollo nacional, en la construcción, 

recuperación y mantenimiento de carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos, aeropuertos e 

instalaciones diversas, participando activamente en la integración nacional y favoreciendo el 

desarrollo económico del país. 

Palabras clave: Acción Subsidiaria. Desarrollo. Ingeniería de Construcción. 
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