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RESUMO 
Este trabalho procurou fazer uma análise da manutenção preventiva e da manutenção corretiva. 
Posteriormente buscou-se mostrar as vantagens da primeira em relação à segunda. O Exército 
Brasileiro possui elevado número de viaturas; material de emprego militar que necessita de constante 
manutenção a fim de que se mantenha seguro e confiável. A logística tem a função de prever e 
prover as necessidades de uma atividade fim e na Força Terrestre não é diferente. A logística no 
Exército Brasileiro está dividida em várias funções; sendo a função manutenção objeto de estudo 
deste artigo. A atividade de manutenção no Exército Brasileiro está dividida em quatro escalões, cada 
um com suas características e responsabilidades. Com a finalidade de coletar dados e verificar os 
problemas e soluções que ocorrem numa Organização Militar voltada a Manutenção, foram realizadas 
entrevistas com militares da 111ª Companhia de Apoio de Material Bélico. Para ficar de fácil 
compreensão foi feito uma pesquisa bibliográfica com algumas definições. Após as entrevistas, 
constatamos que ainda existem algumas falhas na manutenção de primeiro escalão, principalmente 
na manutenção preventiva, muitas vezes por não fazer o correto uso do manual do fabricante. 
Situação esta que traz prejuízos financeiros e um maior tempo de trabalho para deixar novamente o 
material de emprego militar operacional. Conclui-se, portanto, que para o Exército Brasileiro ter 
menores custos de manutenção e maior tempo de disponibilidade do material de emprego militar é 
necessário arraigar a cultura de manutenção preventiva.  
 
Palavras-chave: escalões de manutenção, manutenção preventiva, manutenção corretiva, custos e 
tempo, manual do fabricante e cultura de manutenção. 
. 
 
ABSTRACT 
This paper sought to analyze preventive maintenance and corrective maintenance. Later we sought to 
show the advantages of the former over the latter. The Brazilian Army has a high number of vehicles; 
military employment supplies that need constant maintenance to keep them safe and reliable. 
Logistics has the function of foreseeing and supplying the needs of an end activity and the Ground 
Force is no different. Logistics in the Brazilian Army is divided into several functions; being the 
maintenance function object of study of this article. Maintenance activity in the Brazilian Army is 
divided into four levels, each with its own characteristics and responsibilities. In order to collect data 
and verify the problems and solutions that occur in a Military Organization focused on Maintenance, 
interviews were conducted with military personnel of the 111th War Material Support Company. For 
ease of understanding, a bibliographic search with some definitions was made. After the interviews, 
we found that there are still some flaws in first level maintenance, especially in preventive 
maintenance, often for not making the correct use of the manufacturer's manual. This situation brings 
financial losses and a longer working time to leave operational military employment material again. It is 
concluded, therefore, that for the Ground Force to have lower maintenance costs and longer 
availability of military use material, it is necessary to root the culture of preventive maintenance. 
 

Keywords: maintenance levels, preventive maintenance, corrective maintenance, costs and 
time, manufacturer's manual and maintenance culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

Fazendo parte do Ministério da Defesa como uma Força Armada, o Exército 

Brasileiro está integrado ao Sistema de Logística de Defesa que tem a seguinte 

definição de acordo com o Ministério da Defesa:  

O Sistema de Logística de Defesa (SISLOGD) é o conjunto de pessoal, 
instalações, equipamentos, doutrinas, procedimentos e informações, 
apoiado por uma infraestrutura de tecnologia da informação e 
comunicações (TIC), atuando como agente catalisador de 
disponibilização de informações gerenciais de interesse da Logística de 
Defesa, seja no âmbito dos órgãos da Administração Central do MD, seja no 
âmbito das Forças Armadas (FA) (BRASIL, 2016). 

 

A logística ao redor do mundo é um instrumento meio para a execução de 

diversas atividades fins. No Exército Brasileiro não é diferente. Na Força Terrestre, a 

logística tem a seguinte definição: 

Logística Militar – é o conjunto de atividades relativas à previsão e à 

provisão dos recursos e dos serviços necessários à execução das missões 

das Forças Armadas (BRASIL, 2018). 

 

De forma a apoiar o cumprimento das várias missões da Força, a logística no 

Exército Brasileiro está dividida em várias funções: Suprimento, Saúde, Recursos 

Humanos, Transporte, Engenharia, Salvamento e Manutenção. Esta última, objeto 

de análise do presente artigo. 

 De acordo com (BRASIL, 2018) “as atividades da função logística 

manutenção são: levantamento das necessidades, manutenção preventiva, 

manutenção preditiva, manutenção modificadora e manutenção corretiva.” 

Como forma de organizar seu sistema de manutenção, a Força Terrestre faz 

a divisão em quatro escalões, cada um com suas características e 

responsabilidades. 

1.1 PROBLEMA 

O Exército Brasileiro, para cumprir as diversas tarefas que lhe são previstas, 

necessita de um elevado número de viaturas. Material de Emprego Militar (MEM) de 

diversas marcas e modelos que necessita de constante manutenção de modo a 

possibilitar o cumprimento dessas tarefas. 

As ações de manutenção adotadas pela Força Terrestre são estruturadas em 

quatro escalões, com a finalidade de que o MEN seja manutenido de acordo nível de 
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capacitação técnica do capital humano e na infraestrutura necessária para 

manutenção.  

Mesmo necessitando de várias intervenções (manutenção), o recurso 

financeiro destinado para a manutenção das viaturas é escasso. Assim, é 

indispensável a utilização desses recursos de forma consciente e eficiente, 

assegurando a contínua disponibilidade desse MEM com confiabilidade e 

segurança.  

Exemplo de MEN com necessidade de constante manutenção são os veículos 

automotores, que possuem diversos sistemas, sendo o de propulsão (motor), e seus 

anexos, o de maior valor agregado e que por conseqüência possui os maiores 

custos de manutenção; seja ela preventiva ou corretiva. Geralmente a manutenção 

preventiva apresenta custos bem menores do que a manutenção corretiva. 

Dessa forma, chegamos ao questionamento principal deste trabalho, como a 

negligência na manutenção preventiva causa maiores custos e menor 

disponibilidade do material?  

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral é apresentar como a negligência na manutenção preventiva 

causa maiores custos e menor disponibilidade do material.  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Apresentar como está organizada a manutenção da Força Terrestre em 

níveis e escalões, bem como seus responsáveis; 

b) apresentar as características, funcionamento e peculiaridades dos 

principais sistemas das viaturas; 

c) descrever como manusear o manual do fabricante; 

d) analisar as possíveis consequências da não aplicação ou aplicação 

incorreta da tabela de manutenção do manual do fabricante e 

e) comparar os custos e tempo envolvidos com a manutenção preventiva em 

relação à manutenção corretiva. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Exército Brasileiro, se comparado as maiores transportadoras nacionais, 

possui um elevado número de viaturas espalhadas em mais de seiscentas 

Organizações Militares, o que, por conseqüência, faz a Força ter uma necessidade 

elevada de manutenção. 

O recurso financeiro destinado para a manutenção das viaturas é escasso. 

Situação que requer um melhor racionamento. 

A manutenção corretiva na maior parte dos casos envolve troca ou 

recuperação de componente. Atividades estas que demandam um alto custo. Além 

de que estas atividades demandam considerável tempo de execução que por 

conseqüência traz maior período de indisponibilidade do material. 

A cultura de só realizar a manutenção quando o material apresentar defeito 

traz insegurança no emprego do mesmo, assim como, maior necessidade de 

manutenção corretiva que acarreta prejuízos financeiros. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito de um tema atual e de suma importância para a manutenção dos materiais 

de emprego militar, particularmente, viaturas.  

O trabalho pretende ainda incutir nos diversos atores envolvidos com a 

atividade de manutenção, a cultura de manutenção preventiva como forma de 

diminuir custos e atingir uma maior disponibilidade do material. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida, com a finalidade de apresentar como a 

negligência na manutenção preventiva causa a necessidade de manutenção 

corretiva. Foram apresentados os diversos tipos de atividades a serem realizadas 

numa revisão de viatura, mais especificamente na parte de motores. 

Com a finalidade de coletar dados e verificar os problemas e soluções que 

ocorrem numa Organização Militar voltada a Manutenção, serão realizadas 

entrevistas com Militares do Pelotão de Manutenção, Suprimento e Evacuação de 

Viaturas e Centro de Operações de Apoio Logístico, ambos da 111ª Companhia de 

Apoio de Material Bélico (111ª Cia Ap MB). 
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Foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica e documental para 

entendimento dos conceitos de manutenção preventiva, manutenção corretiva, 

manual do fabricante e motores e sistemas anexos, possibilitando dessa forma, 

entender os passos a serem seguidos numa manutenção preventiva de modo a se 

obter menores custos e maior disponibilidade do material. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

  O delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, a fim de 

viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão de 

literatura no período de jan/2001 a jul/2019. Essa delimitação baseou-se na 

necessidade de atualização do tema, visto que as tecnologias se encontram em 

constante evolução e o fato de nos dias de hoje ainda estarem ocorrendo as 

atividades objetos desta pesquisa.  

As idéias-chave pesquisadas foram: escalões de manutenção, manutenção 

preventiva, manutenção corretiva, custos e tempo, manual do fabricante e cultura de 

manutenção. 

A logística desde o Ministério da Defesa (MD) já está bem consolidada. Da 

mesma forma também com sua própria doutrina está consolidada a Logística do 

Exército Brasileiro, mas sempre de acordo com o MD. 

Buscando uma melhor organização, a Força Terrestre divide a Logística em 

várias funções como, por exemplo, transporte, saúde, suprimento e manutenção. 

Esta última, objeto de estudo deste trabalho. 

A Função Logística Manutenção tem basicamente o objetivo de garantir a 

plena utilização dos Materiais de Emprego Militar durante todo seu tempo de 

utilização. Para isso define quais são os tipos de manutenção: preventiva, corretiva e 

preditiva, assim como os escalões de manutenção com suas respectivas 

responsabilidades e locais de execução. 

Para uma maior compreensão, foi apresentada através de manuais e 

apostilas, a sistemática de manutenção de primeiro escalão na Força Terrestre.  

 A partir deste ponto buscamos delimitar a pesquisa na manutenção 

preventiva de primeiro escalão de viaturas com foco no motor, mais especificamente 

no sistema de lubrificação. Para isso mostramos a função e como está 

esquematizado este sistema.  

Após as entrevistas, constatamos que ainda existem algumas falhas na 

manutenção de primeiro escalão, principalmente na manutenção preventiva, muitas 
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vezes por não fazer o correto uso do manual do fabricante. Situação está que traz 

prejuízos financeiros e um maior tempo de trabalho para deixar novamente o MEM 

operacional.   

a. Critério de inclusão: 

-  Documentos, publicações e manuais que definam de acordo com a doutrina 

as características da logística na função manutenção no Exército Brasileiro; 

- estudos, matérias jornalísticas e portfólio de empresas que trazem 

inovações para a manutenção preventiva e 

-  estudos financeiro e de tempo despendido para a manutenção. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam a manutenção preditiva e a manutenção de 2º 

Escalão; e 

- estudos que estejam relacionados a todas manutenções preventivas de uma 

viatura. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

entrevista exploratória e grupo focal. 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes 

especialistas: 

Nome Justificativa 

MARCELO BATISTA ALVES – 1º Ten 

QAO Material Bélico 

Experiência como Chefe do Centro de Apoio 
Logístico da 111ª Cia Ap MB (4 anos) 

MARCOS VINICIUS DANTAS 

AMORIM – 1º Ten QMB 

Experiência como Comandante do Pelotão de 
Manutenção, Suprimento e Evacuação de Viaturas 

da 111ª Cia Ap MB (3 anos) 

QUADRO 1– Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a metodologia apresentada no item anterior, abaixo seguem 

os itens encontrados na pesquisa documental e os dados levantados nas 

entrevistas. 
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3.1 Definições 

Com o Intuito de melhor organizar sua logística, A Força Terrestre divide-a em 

Funções que tem correlação, como por exemplo, a Função Logística Manutenção 

que tem a seguinte definição: 

É o conjunto de atividades que são executadas, visando a manter o material 

em condição de utilização, durante todo o seu ciclo de vida e, quando 

houver avarias, restabelecer essa condição (BRASIL, 2018). 

 

As atividades da Função Logística Manutenção são: levantamento das 

necessidades, manutenção preventiva, manutenção preditiva, manutenção 

modificadora e manutenção corretiva. De Todas estas atividades tem os seguintes 

objetivos: 

1 O objetivo da manutenção não deve ser entendido como o de restabelecer 

as condições originais dos equipamentos ou sistemas, mas sim o de 

garantir a disponibilidade desses, para que possam atender a uma 

finalidade de emprego com confiabilidade, segurança e a custos 

adequados. 

2 Objetivo principal - obter o máximo de disponibilidade e de confiabilidade 

do Material de Emprego Militar (MEM), no menor prazo possível e com o 

melhor custo. 

3 Objetivos correlatos: 

a) assegurar plena disponibilidade ao MEM, de modo a conferir poder de 
combate à força que o emprega; 

b) prever, evitar, identificar e corrigir falhas no MEM, assegurando a sua 
confiabilidade; 

c) reduzir a reposição de MEM, devido à deterioração prematura; e 

d) otimizar a aplicação dos recursos disponíveis (BRASIL, 2016). 

 

A gestão dos materiais de motomecanização é de responsabilidade da 

Diretoria de Material (D Mat), que para cumprir sua missão lança mão de manuais e 

normas. Uma delas é a Norma Administrativa Relativa aos Materiais de gestão da 

Diretoria de Material (NARMAT). Documento este que “estabelece as cadeias de 

suprimento e de manutenção e define o macroprocesso seguido pela D Mat para a 

gestão desses materiais.” (NARMAT, 2016). 

No intuito de melhor gestão desses materiais citados acima, a D Mat organiza a 

cadeia logística em quatro Escalões: 
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I – 4º Escalão (4º Esc) - engloba as ações desenvolvidas sob 
responsabilidade das organizações militares de suprimento (OM Sup), 
organizações militares de manutenção (OM Mnt) ou organizações militares 
de transporte (OM Trnp) centrais, com seus meios orgânicos, apoiados ou 
contratados; 

II – 3º Escalão (3º Esc) - engloba as ações desenvolvidas sob 
responsabilidade das OM Sup, OM Mnt ou OM Trnp regionais, com seus 
meios orgânicos, apoiados ou contratados; 

III – 2º Escalão (2º Esc) - engloba as ações desenvolvidas sob 
responsabilidade das organizações militares logísticas de Grande Unidade 
(OM Log GU), com seus meios orgânicos, apoiados ou contratados: e 

IV – 1º Escalão (1º Esc) - engloba as ações desenvolvidas sob 
responsabilidade da OM detentora, com seus meios orgânicos, apoiados ou 
contratados. (NARMAT, 2016). 

 

Os escalões definidos acima são de suma importância para as atividades da 

função manutenção, principalmente, a manutenção preventiva, que está associada 

aos três primeiros escalões e muito praticada no primeiro, foco de estudo deste 

artigo.  Esta divisão em escalões, de modo bem claro e de fácil entendimento, 

determina de quem é a responsabilidade da manutenção. 

As manutenções mais corriqueiras em viaturas, principalmente as novas, 

ocorrem no motor e em seus sistemas anexos. Para um melhor aproveitamento e 

menor número de paradas para intervenções corretivas, o sistema de propulsão 

necessita de constante intervenção (manutenção preventiva) que deve ser feita de 

acordo com o que diz a legislação da Força Terrestre e também o manual do 

fabricante. 

De modo a não ficar dúvida sobre o que fazer e quem faz, a manutenção 

descrita acima tem em cada escalão suas responsabilidades como veremos abaixo 

para o primeiro escalão com o detentor do Material de Emprego Militar (MEM): 

No nível tático, a manutenção de primeiro escalão é a cargo de cada OM 

detentora MEM. As responsabilidades de manutenção neste escalão estão descritas 

abaixo: 

a) realizar as atividades de manutenção em seu MEM orgânico, de acordo 
com as normas de manutenção em vigor e com o Plano Regional de 
Manutenção (PRM); 

b) realizar a aquisição de peças de reposição e a contratação de serviços 
autorizados pelo PRM; 

c) o gerente-executivo nesse nível é o E4 do G Cmdo Op ou GU, a quem 
cabe definir os itens críticos e as prioridades para manutenção; e 

d) os gerentes técnicos de manutenção nesse nível são: para as OM 
diretamente subordinadas à RM, o Dir Pq R Mnt ou Cmt B Mnt; e para as 
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OM diretamente subordinadas ao Cmdo DE ou Cmdo Bda, o Cmt B Log, 
assessorado pelo Cmt da sua Cia Log Mnt. (BRASIL, 2017). 

 

Continuando na manutenção de primeiro escalão, no nível funcional, as 

responsabilidades são as seguintes:  

1 Do Comandante de OM: 

a) fazer cumprir as instruções e normas relativas às atividades de 
manutenção, principalmente no que concerne às manutenções preventiva e 
preditiva; 

b) declarar a indisponibilidade de um MEM; 

c) informar ao comando enquadrante a capacidade operacional da OM no 
que se refere aos equipamentos que afetam a operacionalidade; 

d) realizar inspeções de comando com o objetivo de avaliar o estado de 
conservação e o nível da manutenção realizada; 

e) ligar-se com a OM Log Mnt; e 

f) apresentar ao Cmdo enquadrante as necessidades de manutenção. 

 
2 Cabe ao Chefe da 3ª Seção do EM/U (S3): 

a) planejar, propor e supervisionar a formação, especialização e atualização 
dos recursos humanos da OM, GU e/ou G Cmdo Op, capacitando-os à 
plena execução das atividades de manutenção; 

b) prever, em quadro de trabalho, instruções sobre assuntos relativos à 
manutenção e tempo suficiente para a realização da manutenção 
preventiva; e 

c) verificar a viabilidade do adestramento da OM, GU ou G Cmdo Op, em 
face da situação da manutenção. 

 
3 Cabe ao Chefe da 4ª Seção do EM/U (S4): 

a) assessorar o comandante na condução das tarefas relativas à 
manutenção do equipamento distribuído à OM, à GU e/ou ao G Cmdo Op;  

b) realizar o planejamento da execução das atividades de manutenção na 
OM, GU e/ou G Cmdo Op e supervisionar a sua execução; 

c) manter atualizada a escrituração dos documentos e registros de 
manutenção; 

d) depois de esgotar todos os recursos possíveis na reparação de um MEM, 
propor ao Cmt a sua indisponibilidade; e 

e) realizar rigoroso controle dos MEM indisponíveis, informando ao Cmt das 
limitações da operacionalidade da OM, GU e/ou G Cmdo. (BRASIL, 2017). 

 

Por fim no nível individual, a manutenção de primeiro escalão tem as 

seguintes responsabilidades: 

1 Todo militar é diretamente responsável pelo equipamento a ele distribuído 
para uso pessoal, pelo equipamento sob sua guarda ou cuidados e pelo 
equipamento que lhe cabe operar. 

2 Ao militar responsável pelo equipamento cabe a execução da manutenção 
preventiva antes, durante e após sua utilização. 
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3 Compete, ainda, ao usuário do equipamento, indicar à manutenção 
corretiva, os sintomas das falhas e/ou anormalidades observadas no 
emprego do material (BRASIL, 2017). 

 

Como comentado logo no início do artigo, para fácil compreensão delimitamos 

a manutenção preventiva de primeiro escalão de viaturas na parte de motores, mais 

precisamente no sistema de lubrificação que tem a função de evitar o atrito entre as 

peças móveis do motor como pode ser verificado abaixo: 

Quando uma peça metálica se desloca sobre outra, também metálica, suas 

superfícies em contato se aquecem e se desgastam. Diz-se que as peças 

se atritam. O deslocamento das peças exige um certo dispêndio de energia 

e desenvolve uma quantidade de calor. O calor resultante do atrito pode 

atingir tal intensidade, que será capaz de “amolecer” o metal macio, a ponto 

de provocar a fusão dos dois metais. Para diminuir o efeito do atrito 

devemos, entre outros recursos, substituir o contato sólido por um contato 

fluido. Esse contato fluido é uma sucessão de atritos entre superfícies 

líquidas. Existem corpos que apresentam as características necessárias 

para serem empregados como substitutos do atrito sólido pelo atrito fluido. 

Esses corpos denominam-se lubrificantes (CABRAL, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
 
 
                    
 
                        Figura1: Lubrificante entre as superfícies móveis 
                        Autor: CABRAL, 2001 
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Abaixo também podemos ver a constituição de um sistema de lubrificação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Constituição de um sistema de Lubrificação 
Autor: CABRAL, 2001 

 

Considerando que todas as peças estejam em perfeitas condições de 

funcionamento, é de suma importância que o lubrificante seja o especificado no 

manual do fabricante da viatura, não seja misturado a outro produto de 

especificação diferente e que seja trocado dentro do período recomendado pelo 

fabricante. Tudo isso com o intuito de que o produto venha a fornecer a lubrificação 

adequada de modo a evitar o desgaste prematuro das peças podendo inclusive 

dependendo da gravidade do caso, ser necessário uma retífica de motor. 

A própria Diretoria de Material (D Mat) alerta quanto à incorreta utilização dos 

lubrificantes e suas possíveis conseqüências: 

A execução adequada da lubrificação e permanentemente monitorada é a 
principal responsável pela vida útil esperada da máquina. Qualquer óleo 
lubrificante independente de sua marca sofre inúmeras contaminações 
durante seu uso, colocando-o fora das especificações técnicas e, por 

Bujão de escoamento 

Pescador 

Bomba de óleo 

Filtro principal 

Cárter com óleo 

Canaletas para 

lubrificação 

Fluxo de retorno ao 

cárter 
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conseguinte, expondo os componentes mecânicos a elevados índices de 
desgastes prematuros e altos riscos de quebra.  
1 - Nesse sentido, a D Mat orienta as OM responsáveis pela aquisição e 
utilização do óleo lubrificante o seguinte: 
2 - Realizar os pregões especificando o material segundo a tabela de 
lubrificação e afins publicada na página da Intranet da D Mat; 
3 - Utilizar sempre, seja no período da garantia, o produto recomendado 
pelo fabricante do equipamento, atendendo rigorosamente as 
recomendações sobre viscosidade, classe de desempenho e periodicidade 
de troca; 
 4 - Verificar a regularidade do produto perante a ANP segundo a resolução 
nº 10, de 07 de março de 2007; e 
 5 - Monitorar permanentemente o óleo (Informativo da Diretoria de Material 
de Abril de 2013). 

 

Com a finalidade de bem gerir os MEM, a Diretoria de Material tem como 

pilares da manutenção: o pessoal, o insumo, o ferramental, a infraestrutura e a 

documentação técnica. Este último pilar, o que direciona a manutenção preventiva. 

 No momento será mostrado de onde o responsável pela gestão da 

manutenção extrai as informações do que e quando deve ser realizada uma 

manutenção preventiva num automóvel ou viatura: 

 

1º Identificar no manual do fabricante o local destinado a manutenção; 

 

                Figura 3: índice do manual do fabricante 
                Autor: FIAT 
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2º No item manutenção verificar os intervalos de intervenção e o que deve ser 

realizado em cada intervalo: 

 

  Figura 4: Plano de Manutenção 
  Autor: FIAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 3º Verificar as características e as quantidades dos itens a serem 

substituídos:  

 

  Figura 5: características e quantidades 
  Autor: FIAT 

 

3.2 Discussões 

A função logística manutenção está bem definida em legislações e manuais 

específicos, dividindo em escalões, local de manutenção e responsabilidades de 

manutenção. O que falta é aplicar o que está previsto. 

Todo veículo quando novo (0 KM) vem consigo o manual do fabricante, 

contendo desde as características do equipamento, passando por modo de 

utilização e as necessidades de manutenção. Não é sem razão que o fabricante 

coloca a disposição esse material. Deve ser manuseado de modo que o material 

seja utilizado e mantido nas condições ideais. 

Trazendo para a finalidade desta pesquisa, notamos que a manutenção já 
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começa a não funcionar conforme a legislação pela não aplicação das orientações 

contidas no manual do fabricante. Situação que acarreta uma indisponibilidade do 

MEM e um maior custo para sua reparação como veremos através do que foi 

relatado nas entrevistas. 

As entrevistas realizadas com o 1º Ten Batista e com o 1º Ten Amorim, 

ambos da 111ª Companhia de Apoio de Material Bélico (111ª Cia Ap MB) conforme 

anexo 1 e 2, possibilitaram corroborar com fatos o que está nas literaturas. Por 

exemplo, os tenentes relataram que a Organização Militar onde trabalham já 

necessitou fazer intervenção (manutenção) de retífica em motores devido à falta ou 

a incorreta manutenção preventiva de 1º escalão pela OM apoiada. 

Os casos relatados nas entrevistas foram de uma Viatura Fiat Ducato que por 

extrapolar os intervalos de manutenção, o óleo lubrificante do motor perdeu suas 

características e propriedades químicas e por conseqüência aumentou o desgastes 

das peças móveis do motor até que não funcionassem mais. A solução para colocar 

a viatura novamente em condições de operação foi a retífica do motor. O segundo 

caso foi de um Fiat Siena que a solução foi também um a retífica de motor, mas a 

causa foi a mistura de lubrificantes com especificações diferentes. 

Na visão dos entrevistados, há a necessidade de incutir a mentalidade da 

manutenção preventiva em todas as Organizações Militares. Legislação e definição 

de quando, quem e o que deve ser feito já existe. É necessário demonstrar a 

importância da intervenção preventiva devido esta ser mais barata e demandar 

menos tempo em relação à manutenção corretiva.   

Para ficar de fácil entendimento, o que foi relatado nos dois parágrafos acima, 

foi representado em dois quadros comparando os custos e o tempo de uma troca de 

óleo lubrificante com os custos e o tempo de uma retífica de motor. 

 

Viatura/Custos Troca de óleo Retífica 

Fiat Ducato R$ 602,70 R$ 22.048,11 

Fiat Siena R$ 311,00 R$ 8.337,68 

               QUADRO 2– Quadro de comparação de custos 
                  Fonte: O autor 

Viatura/Tempo indisponível Troca de óleo Retífica 

Fiat Ducato 1,5h 48h 

Fiat Siena 1h 36h 

                  QUADRO 3– Quadro de comparação de tempo de manutenção 
                  Fonte: O autor 
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A partir da análise dos resultados dos quadros acima, verificamos que a 

manutenção preventiva de primeiro escalão chega a ser trinta e seis vezes mais 

barata e ter tempo de serviço trinta e seis vezes menor do que uma manutenção 

corretiva.   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, mostrou os aspectos 

positivos da manutenção preventiva em relação à corretiva. 

No momento, por falta de conhecimento da legislação e cultura de 

manutenção preventiva arraigada, ainda ocorrem casos de manutenção corretiva 

devido à falta de manutenção preventiva; mesmo esta última sendo mais barata e 

requerendo um menor tempo de indisponibilidade do material. 

Como forma de dirimir a falta de conhecimento e a falta de cultura de 

manutenção é necessário o conhecimento das legislações, saber as características 

básicas do MEM e o que fazer para mantê-lo operacional de forma segura e 

confiável.  

Para saber as intervenções a que a viatura deva ser submetida, é necessário 

ter conhecimento de como manusear o manual do fabricante, de modo que não haja 

dúvida ou não ache a informação necessária. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que não há falta de legislação 

sobre a manutenção. Desde o Ministério da Defesa, até a Diretoria de Material há 

farta documentação falando sobre o tema. Ao utilizar a manutenção de um 

componente específico, no caso o motor, a intenção foi mostrar de forma 

simplificada a importância da manutenção preventiva. Deixando claro que há mais 

itens a serem manutenidos numa viatura. Cabe destacar que já nas atividades 

analisadas, identificamos oportunidades de melhorias.  

Conclui-se, portanto, que para a Força Terrestre ter menores custos de 

manutenção e maior tempo de disponibilidade do MEN é necessário fixar a cultura 

de manutenção preventiva. Aceitar como normal a manutenção corretiva apenas nos 

casos em que a vida útil do material chegou ao fim.   



16 

 

REFERÊNCIAS 

 
 
BRASIL. Diretoria de Material. Norma Administrativa Relativa aos Materiais de 
Gestão da Diretoria de Material (NARMAT). Brasília-DF, 2016. 
 
BRASIL. Escola de Material Bélico. Glossário de Termos Técnicos da 
Manutenção. Rio de Janeiro-RJ, 2005. 
 
BRASIL. Exército. EB60-ME-22.401: Manual de Ensino Gerenciamento da 
Manutenção. 1. ed. Brasília, DF, 2017. 
 
BRASIL. Exército. EB70-MC-10.238: Logística Militar Terrestre. 1. ed. Brasília, DF, 
2018. 
 
BRASIL. Ministério da defesa. MD42-M-02: Manual de Doutrina Militar. 3 ed. 
Brasília, DF, 2016. 
 
CABRAL, Marcelo Sérgio. Sistemas Fundamentais das Viaturas. 2001. 156 f. 
Dissertação – Academia Militar das Agulhas Negras, 2001. 
 
DMAT, Informativo da D Mat, 3. ed. No 64.  Brasília/Abril/2013. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

ANEXO 1 

ENTREVISTA COM O 1º TEN BATISTA 

Caro Ten Batista, 

Sou o Cap Soares, aluno da EsAO e convido a que responda esta entrevista que faz 

parte do meu artigo científico que versa sobre ANÁLISE DOS APECTOS 

POSITIVOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO 

CORRETIVA: MENORES CUSTOS E MAIOR DISPONIBILIDADE. A sua 

participação nesta entrevista será de suma importância para a pesquisa. 

 

1) Solicito que informe seu nome completo, arma, quadro ou serviço e função 

na 111ª Cia Ap MB. 

Marcelo Batista Alves, do Quadro de Material Bélico, Chefe do Centro de Operações 

e Apoio Logístico (COAL). 

2) Quais são os cursos e estágios que possui na área de manutenção? 

CFS Material Bélico – manutenção de armamento, CAS e CHAQAO. 

3) Quanto tempo está na função? 

Aproximadamente 4 anos. 

4) A OM tem histórico realização de retifica de motor de viatura? 

Não temos muitos casos, porém já tivemos viaturas com problemas no motor que foi 

necessário a realização de retifica. 

5) Sendo sim a resposta do item anterior, quais foram os gastos (serviços e 

peças) e tempo de manutenção despendidos com a retífica de motor? O que 

causou está atividade de manutenção? 

Em um dos casos, uma Viatura Fiat Ducato 2013 precisou realizar retifica do motor e 

apresentou o seguinte gasto (peças e serviços): óleo do motor 5w 30 Mobil 6L = R$ 

270, jogo de pistões do motor = R$ 2.920,64, bomba de óleo = R$ 3.523,66, eixo 

virabrequim = R$ 5.886,54, jogo de casquilho da biela = R$ 1.460,91, jogo de anéis 

de segmento = R$ 844,74, Kit de correia dentada = R$ 736,91, jogo de junta do 

motor = R$ 2.134,71, somando a isso os serviços de retifica de cabeçote = R$ 

1.200,00, serviço de retifica do bloco do motor = R$ 970,00 e a mão de obra de 

desmontagem e montagem do motor = R$ 2.100,00 tendo um custo total de 
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22.048,11, o tempo de manutenção despendido por conta da retifica do motor 

depende de quanto tempo a empresa prestadora do serviço de retifica leva, pode ser 

realizado e entregue em 24h ou em 48h, se for levar em consideração a 

desmontagem 4h e com o motor já retificado a montagem gira em torno de 6h. O 

que pode ter causado a retifica do motor foi mistura de óleo e o longo período entre 

as trocas. 

6) Quais seriam os gastos (serviços e peças) e tempo de manutenção 

necessários se estivesse ocorrido a manutenção preventiva desse motor? 

O gasto seria somente o óleo do motor 5w 30 Mobil 6L = R$ 270, bujão do carter = 

R$ 118,33, o filtro de óleo do motor = R$ 94,37 e mais a mão de obra para a troca 

das peças = R$ 120,00 tendo um custo total de 602,70. O tempo necessário para a 

manutenção gira em torno de 40 min a 1h.  

7) Por fim solicito que informe se há algo mais a acrescentar para a pesquisa. 

O que tenho a acrescentar é somente a carência que temos em conscientizar os 

militares para a importância da manutenção preventiva nos nossos materiais tendo 

em vista a manutenção preventiva ser tão mais barata do que a manutenção 

corretiva, e que as OM possam cumprir a manutenção preventiva descrita abaixo, 

periodicamente: 

a. Freios: O fluido de freio deve ser trocado, em média, uma vez por ano. Discos de 

freio, pastilhas, tambores e outras peças do sistema devem ser revisados a cada 10 

mil quilômetros. Uma manutenção preventiva nos freios, com a troca de pastilhas 

permitirá um menor custo de manutenção em longo prazo, já que as pastilhas 

custam, em média, 10 vezes menos que os discos de freio. 

b. Troca de Óleo: Precisam ser trocados nas datas e nas quantidades estabelecidas 

pela montadora (para tanto, deve ser verificado o manual do proprietário do veículo), 

em média a cada 10 mil Km rodados ou a cada seis meses (conforme estabelecido 

pelo fabricante). Caso não ocorra, os danos ao motor podem causar grandes 

prejuízos, como, por exemplo, a necessidade prematura de uma retífica de cabeçote 

ou de motor. 

c. Filtro de Ar: Tipo de manutenção rápida, fácil e barata. A razão para substituir o 

filtro de ar é muito simples: o fluxo de ar auxilia o motor a funcionar com melhor 

performance, sem exigir muito desgaste. 
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d. Filtro de combustível: O filtro de combustível é o guardião do sistema de 

alimentação, pois evita a passagem de impurezas do tanque para o motor. Ele deve 

ser trocado a cada troca de óleo, sempre seguindo as especificações do manual do 

proprietário do veículo. 

e. Pneus: a OM deve procurar manter o nível de pressão de forma adequada não 

apenas nos pneus que estão ao eixo, como também no estepe. A calibragem deve 

ser feita semanalmente. É de suma importância ainda realizar o Alinhamento e 

Balanceamento, para evitar o desgaste excessivo de pneus, recomenda-se executar 

o serviço, no máximo, a cada 10 mil quilômetros, além de aproveitar e fazer o rodízio 

dos pneus. A rodagem com a calibragem inadequada gera inúmeros problemas. Um 

deles é seu desgaste prematuro. Pneus com calibragem incorreta podem ter uma 

vida útil de até 8.500 km menor. Aliado a isso, andar com pneus muito cheios ou 

muito vazios aumenta o risco de acidentes e o consumo de combustível. 

f. Velas: As velas são fundamentais para o bom funcionamento do motor, pois as 

mesmas garantem uma queima perfeita de combustível e auxiliam na correta 

proporção da mistura ar + combustível. Não é preciso sentir uma falha para trocá-

las, a substituição das velas deve ser feita exatamente na data estabelecida pela 

montadora, que pode variar entre 15 mil Km a 100 mil Km, conforme estabelecido no 

manual do proprietário. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA COM O 1º TEN AMORIM 

Caro Ten Amorim, 

Sou o Cap Soares, aluno da EsAO e convido a que responda esta entrevista que faz 

parte do meu artigo científico que versa sobre ANÁLISE DOS APECTOS 

POSITIVOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO 

CORRETIVA: MENORES CUSTOS E MAIOR DISPONIBILIDADE. A sua 

participação nesta entrevista será de suma importância para a pesquisa. 

 

1) Solicito que informe seu nome completo, arma, quadro ou serviço e função 

na 111ª Cia Ap MB. 

Marcos Vinicius Dantas Amorim; Quadro de Material Bélico; Comandante do Pelotão 

de Manutenção Suprimento e Evacuação de Viaturas. 

2) Quais são os cursos e estágios que possui na área de manutenção? 

Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Material Bélico. 

3) Quanto tempo está na função? 

3 anos 

4) A OM tem histórico realização de retifica de motor de viatura? 

Sim 

5) Sendo sim a resposta do item anterior, quais foram os gastos (serviços e 

peças) e tempo de manutenção despendidos com a retífica de motor? O que 

causou está atividade de manutenção? 

Na última ocasião, foi gasto cerca de R$ 8.837,68 entre serviços e peças, com 

tempo de 36h de serviço. 

O mal planejamento da manutenção preventiva, não respeitando o tempo de troca 

por quilometragem do óleo da viatura, gerando um custo exagerado no longo prazo. 

6) Quais seriam os gastos (serviços e peças) e tempo de manutenção 

necessários se estivesse ocorrido a manutenção preventiva desse motor? 

O gasto seria de R$ 311,00 na mesma viatura, caso fosse respeitado a manutenção 

preventiva da mesma. 
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Gastamos em média 1 hora para realizar uma troca de óleo lubrificante do motor. 

7) Por fim solicito que informe se há algo mais a acrescentar para a pesquisa. 

A manutenção de viaturas deve ser encarado como fator de extrema importância 

para a OM detentora da mesma, pois o controle da manutenção preventiva é dever 

do chefe de garagem difundir as boas práticas aos motoristas e chefes de viatura, 

tendo em vista que, disponibilidade da frota é garantia de missão cumprida. 
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ANEXO 3 

SOLUÇÃO PRÁTICA 

Visando aproveitar o que foi estudado no presente trabalho e com a intenção 

de diminuir os custos e tempo de manutenção sugere-se as seguintes proposições: 

1) Instrução de quadros para todos os envolvidos com a manutenção 
versando como está organizado cada escalão de manutenção. 

 

2) Instrução de quadros para os militares envolvidos na manutenção versando  
sobre a importância da manutenção preventiva. 

 

3) Correta aplicação do manual do fabricante do material de emprego militar. 

 

4) Fiscalização por parte dos responsáveis se a manutenção preventiva foi 
realizada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


