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Resumo
A influência das ações de primeiro escalão na Gestão da Manutenção de viaturas da
Academia Militar das Agulhas Negras como ferramenta essencial à logística.
AUTOR: Douglas da Silva Arruda Xavier Cruz
ORIENTADOR(A): Jonathan Andrade Luz. Cap QMB

O presente trabalho terá como objetivo geral apresentar ao leitor uma defesa da importância
da gestão da manutenção e posteriormente com objetivos específicos de dar ênfase à
manutenção preventiva de primeiro escalão, a fim de que com esta, o aumento da vida útil do
material e sua melhor utilização.
A manutenção de primeiro escalão, realizada pelo detentor direto do material, é
imprescindível para se evitar problemas futuros que demandarão um maior custo e maior
emprego de pessoal/tempo na execução do reparo, através da manutenção corretiva, somado
ainda ao óbice do Produto de Defesa (PRODE) permanecer em estado de indisponibilidade,
interferindo diretamente da operacionalidade do Exército Brasileiro. Ao definirmos este
assunto, deparamo-nos com uma gama muito ampla de conhecimentos e informações que
podem ser discorridas, mesmo se tratando no âmbito da Força Terrestre.
Para tanto, abordaremos a importância da manutenção preventiva em primeiro escalão
fazendo perceber seus impactos na logística, delimitando a nossa área de atuação e tendo
como objeto de estudo as viaturas da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN),
mostrando o cenário e as demandas referentes à manutenção, fazendo perceber ainda, as
responsabilidades desde o comandante até o operador do material.
Palavras-chave: Manutenção. Preventiva. Primeiro escalão. Viatura. Logística.

Abstract
The influence of the first steps in the Maintenance Management of vehicles of the
Agulhas Negras Military Academy as an essential tool for logistics.

AUTHOR: Douglas da Silva Arruda Xavier Cruz
ADVISOR: Jonathan Andrade Luz. Cap QMB

The present work will have as general objective to present to the reader a defense of the
importance of the management of the maintenance and later with specific objectives of
emphasizing the preventive maintenance of first step, in order that with this one the increase
of the useful life of the material and its better use.
The maintenance of the first step, performed by the direct holder of the material, is essential
to avoid future problems that will require a higher cost and greater personnel/time
employment in the execution of the repair, through corrective maintenance, added to the
defense product (PRODE) to remain in a state of unavailability, interfering directly with the
Brazilian Army's operations. In defining this subject, we come across a very wide range of
knowledge and information tha can be discussed, even in the context of the Land Force.
In order to do só, we will focus on the importance of preventive maintenance in the first step
by undestanding its impacts on logistics, delimiting our area og activity and having as object
of study the vehicles of the Military Academy of Agulhas Negras (AMAN), showinf the
scenario and the demands regarding to the maintenance, also realizing, the responsibilities
from the commander to operator of the material.
Keywords: Maintenance. Preventive. First Step. Vehicles. Logistics.
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1 INTRODUÇÃO
Inicialmente, a presente monografia visa apresentar o Gerenciamento da Manutenção
no Exército Brasileiro e sua importância na formação dos Oficiais. Este tema fora escolhido a
partir da compreensão da importância da Gestão da Manutenção na formação dos
profissionais desta Instituição, entendendo que toda e qualquer atuação de um exército
profissional, depende de um bom sistema logístico em que o Quadro de Material Bélico
(QMB) tem fundamental participação. Isto porque as Organizações Militares (OM) voltadas
para realizar as funções do QMB são em geral, especializadas na manutenção dos Produtos de
Defesa (PRODE) utilizados pelo Exército, sejam eles armamentos, viaturas, aeronaves ou
equipamentos. O panorama macropolítico da Gestão da Manutenção será apresentado a partir
dos manuais disponibilizados pelo próprio Exército, a fim de apreender de uma forma bem
geral, como deve ser organizado. Entretanto, devido à necessidade de delimitarmos o trabalho
frente aos desafios e limites para a execução do mesmo, fez-se necessário um refinamento do
tema inicialmente proposto. Desta forma, chegamos à micropolítica do Gerenciamento da
Manutenção das viaturas da Academia Militar das Agulhas Negras, voltadas para manutenção
preventiva em primeiro escalão para fazer perceber o quão importante é para a logística a
correta execução destas atividades. Para discutirmos este tema e chegarmos com clareza ao
nosso objetivo geral, traremos uma breve contextualização.
1.1 Instrumentos
O instrumento utilizado propriamente para a realização deste trabalho foi a pesquisa
bibliográfica. Para confeccionar a escrita deste escopo, não foi realizado nenhum tipo de
pesquisa formal.
1.2 JUSTIFICATIVA
Embora não vivamos uma guerra declarada como foram as duas grandes guerras
mundiais, as Forças Armadas são aquelas que diariamente se preparam para defender o país
caso necessário. Para isso, o Exército forma anualmente centenas de oficiais, além de investir
em cursos e especializações para melhor adestramento de seus homens, e ainda dispõe de
tecnologias para a defesa da soberania nacional, adquirindo armamentos e viaturas como o
Guarani e o sistema ASTROS 2020. Como disse Rui Barbosa , "O Exército pode passar cem
anos sem ser usado, mas não pode passar um minuto sem estar preparado."
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A Funçao de Combate Logistica desempenha papel fundamental no sucesso das
operaçoes militares. Para tanto, deve ser coerentemente planejada e executada desde
o tempo de paz, bem como estar sincronizada com todas as açoes planejadas,
devendo ser meticulosamente coordenada para assegurar que os recursos sejam
disponibilizados aos usuarios em todos os niveis. (EB 60-ME-22.401, 2017 , p. 1-1)

Partindo deste princípio, o pesquisador que vos fala, integrante do QMB, acredita ser
indispensável o cuidado com o patrimônio desta Instituição, seja ele para emprego
administrativo do cotidiano ou para as mais diversas operações militares. Neste trabalho,
falaremos especificamente do Gerenciamento da Manutenção em relação às viaturas da
Academia Militar das Agulhas Negras, com ênfase na Manutenção Preventiva em Primeiro
Escalão. Como um exemplo mais palpável da importância da disponibilidade e confiabilidade
das viaturas para diversas missões e consequentemente do investimento de tempo e recursos
em manutenção para a máxima garantia de tais conceitos, podemos citar a Intervenção
Federal no Rio de Janeiro por intermédio das Forças Armadas, em particular, o Exército
Brasileiro. A Força Terrestre dispõe de diversos modelos de viaturas, cada uma com funções
peculiares para a logística e poder de combate, visto que são responsáveis pela mobilidade,
permitindo percorrer longas distâncias transportando tropas, materiais das mais diversas
Classes como suprimentos, armamentos, entre outros. Para que essas viaturas estejam em
perfeitas condições de emprego, a manutenção preventiva tem que se fazer presente. Daí a
importância de trazermos este tema como discussão, elucidando sua relevância para a
formação dos Oficiais do Exército, considerando que estes são forjados para desempenhar as
mais variadas funções de comando nas OM distribuídas pelo Brasil, sendo indireta e
diretamente responsáveis pelo zelo do Produtos de Defesa da Força Terrestre. Existem
empresas especializadas no Gerenciamento da Manutenção e dentro do Exército Brasileiro, o
QMB é aquele responsável por lidar com os níveis de média e alta complexidade deste ramo,
voltado especificamente para materiais como os armamentos e viaturas. Apesar desta assertiva
e tenhamos a intenção de mencionar o papel do QMB aqui, desejamos também evidenciar a
valia da coparticipação dos demais profissionais em determinados escalões para a subsistência
das viaturas, garantindo a disponibilidade e qualidade desses recursos sempre que necessário.
Podemos afirmar que a manutenção é primordial ao funcionamento dos equipamentos
de diferentes setores e ainda que a Manutenção Preventiva não deve ser negligenciada e por
isso será destaque neste trabalho com o propósito de reforçar, principalmente àqueles que
exercem e aos que futuramente exercerão função de comando como esta pode impactar
diretamente na logística e poder de combate.
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Devemos ainda, refletir sobre as implicações financeiras inerentes à questão a ser
debatida, já que alguns autores afirmam que a negligência do Gerenciamento da Manutenção
pode ser oneroso e acarretar o desperdício de recursos da União, afetando a Administração
Pública.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho consiste em conhecer o Gerenciamento da Manutenção
de Primeiro Escalão das viaturas da Academia Militar das Agulhas Negras e perceber qual sua
importância e impacto na logística. Como norteadores para esta discussão, foram elencados os
objetivos específicos listados abaixo.
1.3.2 Objetivos específicos
-

Definir no que é baseado a logística
Compreender os principais conceitos de manutenção
Apresentar como devem ser estruturadas as ações de manutenção
Expor as categorias de manutenção
Mostrar os níveis de responsabilidades pela manutenção
Definir o que é manutenção preventiva
Enfatizar a manutenção preventiva como responsabilidade de todos os níveis
Identificar os possíveis impactos da manutenção preventiva na logística da AMAN

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
O Gerenciamento da Manutenção é uma vertente que tem norteado o trabalho de
empresas públicas e privadas, haja vista que possui impactos no funcionamento de seus
equipamentos e dependendo de sua execução, pode impactar positiva ou negativamente seu
desempenho e economia. Ao buscarmos embasamento teórico sobre o assunto, podemos
perceber uma gama de artigos e teses nesta linha, principalmente no ramo da engenharia.
Embora pretendamos citar aqui a perspectiva de autores a partir dos estudos realizados em
empresas privadas, nos interessa focar no Gerenciamento da Manutenção na logística da
Força Terrestre.
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Inicialmente, a fim de basearmos a discussão, foi feito um levantamento teórico sobre
os conceitos relevantes ao tema proposto com levantamentos documentais e bibliográficos,
além de pesquisas e entrevistas informais para melhor elaboração do conteúdo. Consideramos
importante para o desenvolvimento desta monografia e entendimento do leitor, uma
introdução dos conceitos básicos de manutenção e como se organizam dentro do Exército
Brasileiro. Seguimos uma linha de contextualização, que se afunilou até manutenção
preventiva em Primeiro Escalão e colocando ainda os Níveis de responsabilidade.

3 LOGÍSTICA
Para discorrermos acerca do tema proposto e completarmos todos os objetivos deste
trabalho, faz-se necessário que alguns conceitos sejam bem compreendidos. Portanto,
precisamos relatar sobre Logística, explicitar o que ela representa bem como sua importância
para o Exército Brasileiro e suas peculiaridades.
A Logística baseia-se no conjunto de atividades que visam prover, prever e manter
todos os recursos e serviços necessários e disponíveis para que a Força Terrestre tenha total
capacidade de atuar com eficiência no cumprimento de suas missões.
Um dos oito elementos do poder de combate da F Ter, a Logística é essencial
para a manutenção e a exploração da iniciativa. Exerce papel determinante
na amplitude e duração das operações terrestres contribui para a liberdade de
ação dos comandantes táticos, aumentando a gama de opções disponíveis
para o cumprimento de suas missões.(EB20-MC-10.204, 2014, pág 2-1)
A previsão e a provisão do apoio necessário para a geração, o
desdobramento, a sustentação e a reversão de forças terrestres em operações
constitui um processo integrado (pessoas, sistemas, materiais, finanças e
serviços), intrinsecamente sincronizado com os planejamentos de emprego
da F Ter. Essa sistemática tem por objetivo manter a prontidão operativa da
força apoiada e aumentar seu poder de combate em todo o espaço de batalha.
(EB20-MC-10.204, 2014, pág 2-1)

Complementando o raciocínio, salienta-se que as capacidades básicas da logística
consistem em gerar, desdobrar, sustentar e reverter os meios necessários à Força Terrestre.
Segue o esquema do manual EB20-MC-10.204, para elucidação:
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Figura 1-Capacidades Básicas da Logística
Fonte: Manual EB20-MC-10.204, 2014, 3ª Ed.
Vale ressaltar que a concepção da Função de Combate Logística está diretamente
incumbida de nortear o planejamento a execução do apoio logístico na esfera Exército
Brasileiro atuando em todos os níveis: estratégico, operacional e tático.
O Manual de Gerenciamento da Manutenção afirma que a Função de Combate
Logística está integrada a um agregado de atividades que visam prover suporte e serviços de
tal maneira que garanta liberdade de ação e forneça amplitude de alcance e a capacidade de
durar nas operações.(EB60-ME-22.401, 2017)
Cabe destacar que os Sistemas Logísticos existem para atender os recursos humanos e
o material.(EB60-ME-22.401, 2017)
A Função de Combate Logística integra o conjunto de atividades, as tarefas e
os sistemas inter-relacionados para prover apoio e serviços, de modo a
assegurar a liberdade de ação e proporcionar amplitude de alcance e de
duração às operações. Engloba as Áreas Funcionais de apoio de material
apoio ao pessoal e apoio de saúde. (EB60-MC-22.401, 2017, pág 2-1)
Assim, os elementos logísticos (organizações, métodos, processos, pessoal)
se estruturam em torno das atividades que realizam em proveito dos efetivos
ou voltados para os sistemas de armas e demais materiais. Nota-se, portanto,
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a existência de dois sistemas logísticos: um voltado para o atendimento do
homem e outro para o material.(EB60-MC-22.401, 2017, pág 2-1)

Para a apresentação deste trabalho e melhor esclarecimento, abordaremos a vertente da
logística estritamente para apoio ao material.
Para se obter sucesso nas operações militares, a função logística deve ser planejada,
cumprida e melhorada constantemente desde o tempo de paz. Pois, é nesse período que se tem
condições de retificar e otimizar os processos, internalizar e aprimorar procedimentos, e
ainda, implementar e desenvolver culturas.
O Manual de Logística do Exército denota muito bem a forma como a Função de
Combate Logística deve colaborar para o sucesso das missões da F Ter:

Figura 2 – Visão ampla da Função de Combate Logística
Fonte: Manual EB20-MC-10.204, 2014, 3ª Ed.
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3.1 Conceitos de Manutenção
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1971 apud CAMPOS,
1994), por definição, manutenção consiste em um conjunto de ações necessárias para que
determinado item seja conservado e/ou restaurado de modo que atenda a uma condição
especificada. Associação supracitada também menciona que podemos caracterizar defeito
como sendo uma ocorrência no equipamento que não necessariamente impeça seu
funcionamento, entretanto acarrete sua indisponibilidade a curto ou longo prazo.
De acordo com o manual EB60-ME-22.401: “Manutenção também é a combinação de
ações técnicas, administrativas e de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um
equipamento em condições de desempenhar, eficazmente, as funções para as quais foi
projetado”.( EB60-ME-22.401, 2017, pág 3-1).
Para melhor entendimento do conceito em questão, podemos citar mais dois
parágrafos.
Representa, ainda, um conjunto de ações sistemáticas e procedimentos que
visam a otimizar as condições originais dos equipamentos, introduzindo
melhorias para evitar a ocorrência ou reincidência das falhas e reduzir os
custos. Deve evitar a indisponibilidade dos equipamentos, abrangendo, desde
a aparência externa, até as perdas de desempenho.( EB60-ME-22.401, 2017,
pág 3-1)
A manutenção assegura às forças apoiadas a disponibilidade dos
equipamentos, por meio da reparação; da gestão, estocagem e distribuição de
peças de reparação; da evacuação de artigos avariados ou inservíveis dos
elementos apoiados (material salvado) ou do inimigo (material capturado)
para recuperação ou descarte; e das aquisições de itens e/ou serviços
destinados às tarefas de manutenção.( EB60-ME-22.401, 2017, pág 3-1)

3.2 História da Manutenção
A partir do contexto histórico militar, a Manutenção foi dividida em três gerações
distintas, chamadas de Primeira, Segunda e Terceira Geração da História da Manutenção. Esta
divisão utilizou como marco, a segunda guerra mundial. Para melhor contextualização e
entendimento do leitor, falaremos de forma sucinta e em tópicos sobre as gerações
supracitadas. (MOUBRAY,1997 apud BARAN,2011)
Primeira Geração
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Anterior à segunda Guerra mundial, teve seu início com o Advento das máquinas a
vapor criadas por James Watt (1736 – 1819). Esta Geração é caracterizada por uma indústria
altamente mecanizada, com sistemas simples e superdimensionados, onde o desempenho das
máquinas não era um fator crucial e portanto, as ações de manutenção se resumiam às
atividades corretivas após falha/ defeito dos equipamentos e rotinas operacionais como a
limpeza, controle e lubrificação.
Segunda Geração
Teve início na Década de 1950, após a segunda guerra mundial. Esta geração teve
como uma de suas características a grande demanda por produtos e a escassez de mão de obra
especializada. Esta teve uma mecanização ainda maior, culminando em máquinas mais
numerosas e complexas com consequente aumento dos gastos relacionados à manutenção.
Isto fez com que os interessados tivessem maior expectativa quanto ao desempenho das
máquinas, visando atender às demandas de produção e reduzir os custos operacionais
decorrentes de possíveis falhas.
Terceira Geração
Este período fora iniciado em meados dos anos 70. Nesta geração, os sistemas
passaram a ser projetados para desempenho mais preciso. Os conceitos de confiabilidade e
disponibilidade ganharam espaço objetivando-se elevar o padrão de produtividade e
qualidade. Em razão da introdução de novas tecnologias, aumentou-se a possibilidade de
falhas. Aqui, buscaram-se formas de maximizar a vida útil dos materiais no intuito de garantir
que os equipamentos continuem a desempenhar as suas funções com um gasto mínimo de
recursos.
3.3 Tipos de manutenção
De um modo geral, a manutenção possui três classificações mais abrangentes e comumente
comentadas pelos autores que estudam sobre este assunto. São estas: Manutenção Preventiva,
Manutenção Preditiva e Manutenção Corretiva
Manutenção Preventiva
Segundo a NASA (2020 apud SOUZA, 2008), a manutenção preventiva se baseia em
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dois princípios: O de que existe uma correlação entre a idade e a taxa de falha dos
equipamentos e que a vida útil e probabilidade de falhas podem ser estatisticamente
estimadas, permitindo que as peças sejam recuperadas ou até mesmo substituídas antes de
chegar ao fracasso. Esta engloba um conjunto de ações como limpeza, lubrificação,
substituição, entre outros, realizadas em períodos de tempo pré planejados, a fim de eliminar
ou reduzir a probabilidade de falhas que indisponibilizem o material. Adotar a Manutenção
Preventiva significa introduzir fator de qualidade no serviço de manutenção” (Souza,2008).
Para o Exército Brasileiro, a Manutenção Preventiva é a base para o bom
funcionamento dos materiais, assim como constância da disponibilidade sempre que
necessário. Inspeções, testes, reparações, substituições, lubrificações e tantos outros, são
realizados de modo sistemático por todo os elementos responsáveis pela manutenção, que
devem estar totalmente comprometidos com essas ações. Obviamente, a princípio, a
manutenção preventiva aparenta ser uma modalidade mais onerosa que a manutenção
corretiva, no que tange o ponto de vista econômico, pois os serviços de substituições de peças
seriam feitas antes mesmo de sua falha ou antes de chegar ao fim do seu ciclo de vida. Mas
considerando o custo total, realizar uma manutenção preventiva diminui sensivelmente a
possibilidade de acontecerem danos não previstos, que reduzem a operacionalidade e a
disponibilidade do material. Logo, se torna menos onerosa.
Entendendo que a manutenção preventiva faz diminuir a frequência de falhas e
aumentam a disponibilidade, os custos tornam-se controlados e há otimização dos estoques de
suprimentos, pois é feito o levantamento das necessidades de peças de acordo com as
demandas da manutenção, reduzindo os gastos com armazenamento, manuseio e
gerenciamento desses estoques. Em síntese, a manutenção preventiva consegue controlar e
determinar quando uma viatura será encaminhada para realizar a manutenção, sem depender
de uma pane inesperada.
Para ratificar a assertiva, o Manual de Gerenciamento da Manutenção, EB60-ME22.401, 2017, descreve:
É a base do sistema de manutenção da F Ter, englobando procedimentos
periódicos, normalmente, de pouca complexidade técnica, destinados a
reduzir ou evitar a queda no desempenho, degradação ou avaria dos
materiais. (EB60-ME-22.401, 2017, Pág 3-11)
Envolve algumas ações sistemáticas, tais como: inspeções, testes,
lubrificações, reparações, trocas de peças, etc. Deve possuir o caráter
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obrigatório, devendo todos os componentes do setor de manutenção estar
comprometidos com o processo, fim de que seja verdadeiramente validado.
(EB60-ME-22.401, 2017, Pág 3-11)
Sob o ponto de vista econômico, inicialmente torna-se mais onerosa que a
manutenção corretiva, devido à substituição de peças e conjuntos antes de
atingirem seu limite de vida útil. Se levar-se em consideração o custo total, e
isso envolve maior tempo de operacionalidade além do desgaste normal do
equipamento, ela se torna menos onerosa.(EB60-ME-22.401, 2017, Pág 311)
Com a manutenção preventiva, a frequência de falhas tende a diminuir,
aumentando a disponibilidade dos equipamentos e, consequentemente, as
paradas inoportunas e os custos. Consegue-se, também, uma melhor
otimização dos estoques de peças e sobressalentes, identificando a demanda
necessária e diminuindo custos de armazenamento, manuseio e manutenção
de estoques. Em suma, a manutenção preventiva faz com que se tenha, em
grande parte, domínio sobre as paradas dos equipamentos, ao invés de ficar
sujeito às paradas por falhas inesperadas. (EB60-ME-22.401, 2017, Pág 311)

Segundo o manual de ensino EB60-ME-22.401, a Manutenção Preventiva é a Base do
Sistema de Manutenção da Força Terrestre. Este manual relata que a Manutenção Preventiva
pode ser dividida da seguinte forma:
a) Manutenção Preventiva por Tempo - Compreende serviços preventivos realizados por

dia, semana, mês (unidade calendário) ou quilometragem rodada, consumo de
combustível, entre outros (unidade não calendário)
b) Manutenção Preventiva Por Estado - Realizada de acordo com a situação operacional

do equipamento (Reparo de defeitos, revisão geral e outros)
As manutenções preventivas não são feitas sem planejamento. Portanto, existem
calendários para essas atividades que devem ser executadas rigorosamente dentro de prazos
previamente estabelecidos. Para corroborar com o assunto, o COMV/CMNE relata:
As manutenções preventivas serão implementadas pela OM dentro de um
cronograma em que todas as viaturas serão contempladas. As manutenções
preventivas serão mensais, trimestrais, semestrais e anuais, conforme
programação constante no caderno de manutenção da oficina da OM, o qual
sempre estará atualizado e em condições de ser consultado. (COMV/CMNE,
2013, pág. 04)

Manutenção Preditiva
Manutenção Preditiva – é um conjunto de atividades de acompanhamento
das variáveis ou parâmetros que indicam a performance ou desempenho da
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viatura e seus equipamentos, de modo sistemático, visando definir a
necessidade ou não de intervenção. (COMV/CMNE, 2013, pág. 04)

Está contida na Manutenção Preventiva e baseia-se em um conjunto de parâmetros
técnicos e estatísticos de confiabilidade. Busca o momento mais apropriado para executar as
atividades de manutenção, aproximando-se o máximo possível do tempo de vida útil do
equipamento. A determinação do ponto preditivo, ou seja, do momento adequado para
intervenção é baseada em pequenas alterações que desviam do desempenho esperado e podem
indicar problemas incipientes no mecanismo.
De um modo bem abrangente, seja lá qual Manutenção estiver sendo realizada,
existem dois conceitos que aparecem como um objetivo dentro de todas elas. São esses:
Confiabilidade e Disponibilidade.
O conceito de confiabilidade é basicamente a probabilidade de determinado
equipamento funcionar sem a apresentação de falhas por um período de tempo previsto. Já o
conceito de disponibilidade traz a probabilidade de um equipamento estar operável no período
de tempo necessário.
Para a Força Terrestre, o principal objetivo da Manutenção é obter o máximo possível
de disponibilidade e confiabilidade dos PRODE, no menor prazo possível e com o menor
custo. Para esta Força, assegurar ambos os conceitos citados aos materiais, significa maior
poder de combate à quem os emprega.
Manutenção Corretiva
Manutenção Corretiva – é a destinada à correção de falhas na viatura e em
seus equipamentos, ou de um desempenho menor que o esperado desse
material. (COMV/CMNE, 2013, pág. 04)

Historicamente foi a forma de Manutenção predominante na primeira geração,
podendo ser considerada a mais primitiva. Consiste no conserto dos equipamentos após a
ocorrência de falhas. Busca reparação/recuperação do material danificado para que haja
condições de uso. Este tipo de Manutenção, embora pareça conceitualmente ocorrer de forma
aleatória, pode ser planejada ou não planejada.
a) Manutenção Corretiva Planejada - A correção é programada por decisão técnica, para a

correção após falha ou desempenho menor que o esperado. Baseada em
acompanhamento preditivo
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b) Manutenção Corretiva Não Planejada - Ocorre de forma aleatória e não planejada,

quando o equipamento apresenta falha ou desempenho inferior ao esperado. Costuma
ser mais onerosa já que gera ociosidade do equipamento e devido aos danos, muitas
vezes irreversíveis.
O Manual de Ensino de Gerenciamento da Manutenção do Exército Brasileiro, 1
edição/2017, EB60-ME-22.401, traz ainda nesta classificação, o conceito de RDC-Reparação
de Danos em Combate. É realizado por recursos humanos especializados e consiste na
manutenção emergencial, realizada em combate com a finalidade de disponibilidade do
equipamento para uso, no menor tempo possível.
3.4 Escalões de Manutenção
É válido ressaltar que qualquer escalão de manutenção deve ser capaz de executar as
ações de manutenção atribuídas ao escalão anterior.
Escalão

1°

2°

3°

Responsável

Descrição

- Usuário (operador)
- OM responsável pelo
material

- Realizada com os meio orgânicos disponíveis.
- Tarefas mais simples de manutenção preventiva e
corretiva, com ênfase nas ações de conservação do
material e reparações de falha de baixa
complexidade

- OM Log/GU

- Realizada com os meios orgânicos disponíveis.
- Tarefas de manutenção preventiva e corretiva,
com ênfase na reparação do material que apresente
e/ou esteja por apresentar falhas de média
complexidade

- Realizada por meio de procedimentos técnicos,
pessoal, ferramental e instalações compatíveis com
a complexidade da falha.
- OM Log Mnt/Gpt Log
- Tarefas de manutenção corretiva, com ênfase na
reparação do material que apresente e/ou esteja por
apresentar falhas de alta complexidade.

- Instalações fabris
- Realizada por meio de projetos de engenharia e
(arsenais) do EB
aplicação de recursos financeiros específicos.
- Fabricante ou
- Tarefas de manutenção modificadora, com ênfase
4°
representante autorizado
na reconstrução e/ou modernização de materiais e
- Instalações industriais
sistemas de armas.
especializadas
Tabela 1 – Escalões de Manutenção
Fonte: Manual Gerenciamento da Manutenção (2007)
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1º Escalão
É de responsabilidade da OM e do usuário do material. Consiste em ações de
manutenção preventiva e eventualmente as corretivas viáveis dentro deste escalão. Ênfase na
conservação do material o mantendo em condições de apresentação e funcionamento.
Seguem alguns exemplos: limpeza, lubrificação, ajustagem, aperto de parafusos e porcas,
preparação do material para longos períodos de inatividade, entre outros.
2º Escalão
Ultrapassa os meios orgânicos, ou seja, não é passível de realização com os recursos
disponíveis da OM de origem. É realizada pelas companhias logísticas de manutenção dos
batalhões logísticos. Compreende ações de média complexidade como montagem e regulagem
de peças, subconjuntos e conjuntos, confecção de peças simples, desempenamentos,
soldagens e ajustagens, entre outros.
3º Escalão
Ênfase em Manutenção Corretiva das falhas de alta complexidade. Realizada pelos
Batalhões de Manutenção e Parques Regionais de Manutenção. Compreende ações como
soldagens, ajustagens, desempenamentos, substituição, reparo e confecção de peças, entre
outros.
4º Escalão
Realizada pelos Arsenais de Guerra e indústrias civis especializadas. Além da
Manutenção Corretiva, engloba também as ações de manutenção modificadora dos materiais,
envolvendo projetos específicos de engenharia e recursos financeiros.
A manutenção pode ainda ser categoricamente dividida em Orgânica que engloba a
manutenção preventiva e corretiva, de Campanha, referente à manutenção corretiva e De
Retaguarda, que realiza a manutenção modificadora. Esta categorização se dá a partir do grau
de responsabilização atribuída a um comando.
A tabela abaixo, objetiva reforçar e esquematizar como as categorias e escalões de
manutenção se organizam.
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Catg Mnt

Esc

Atv Mnt

Executante

Finalidade

Detentor e/ou responsável
pelo MEM

Conservação

Preventiva
Orgânica

1°
2°

De
campanha

De
retaguarda

3°

4°

Preventiva
(Preditiva)
Corretiva
Preventiva
(Preditiva)

Cia Log Mnt/B Log, em
proveito do G Cmdo ou GU

Corretiva

B Mnt e Pq R Mnt, em sua
área de jurisdição

Modificadora

Arsenais de Guerra, Indústria
civil e Outras OM Log

Reparação

Recuperação

Tabela 2 – Escalões e Categorias de Manutenção
Fonte: EB 60-ME-22.401, 2017 , p. 3-4
É válido citarmos que existe ainda uma outra divisão quanto às atividades de
manutenção que se divide em Nível Tático, Funcional e Individual.
O Nível Tático diz respeito às Grandes Unidades e Comandos Operativos e as OM
especializadas ou não. Este nível norteia e preconiza as ações de manutenção a serem
realizadas por cada um desses órgãos.
O Nível Funcional refere-se aos recursos humanos responsáveis por fazer cumprir as
ações compreendidas nas unidades do Nível Tático.
No Nível Funcional, interessa para a discussão pretendida neste projeto, destacar as
atribuições do Comandante da OM:
a) fazer cumprir as instruçoes e normas relativas as atividades de manutençao,
principalmente no que concerne as manutençoes 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 inspeçoes de comando com o objetivo de avaliar o
estado de conservaçao e o nivel da manutençao realizada; e) ligar-se com a OM Log
Mnt; e f) apresentar ao Cmdo enquadrante as necessidades de manutençao. .
(MANUAL DE ENSINO GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO EB 60-ME22.401, 2017 , p. 3-4)

Por fim e de extrema importância para o tema proposto, seguem as atribuições do
Nível Individual:
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Todo militar é diretamente responsavel pelo equipamento a ele distribuido
para uso pessoal, pelo equipamento sob sua guarda ou cuidados e pelo
equipamento que lhe cabe operar. (...) Ao militar responsavel pelo
equipamento cabe a execuçao da manutençao preventiva antes, durante e
apos sua utilizaçao. (...) Compete, ainda, ao usuario do equipamento, indicar
a manutençao corretiva, os sintomas das falhas e/ou anormalidades
observadas no emprego do material. (MANUAL DE ENSINO
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO EB 60-ME-22.401, 2017 , p. 36)

A citação acima deixa evidente que dentro do nível individual, o militar deve realizar a
manutenção preventiva, sendo que esta atividade é de extrema importância para o bom
funcionamento do material. Trazendo essa afirmativa para a realidade deste trabalho, o estado
de pronto emprego de uma viatura estará diretamente ligada ao empenho do responsável em
fazer cumprir o prescrito no manual do operador da viatura.
Embora o objetivo principal deste trabalho esteja direcionado à ênfase da manutenção
em primeiro escalão, é válido destacarmos brevemente o papel do QMB no Gerenciamento da
Manutenção, já que este possui o pessoal especializado. Ressaltamos que estamos nos
referindo especificamente à manutenção do material de emprego militar, ou seja, armamentos,
equipamentos, viaturas e aeronaves.
3.5 Quadro de Material Bélico (QMB)
Este Quadro foi criado a partir da participação do Brasil na 2º Guerra Mundial.
Estudiosos de história militar dizem que a Logística foi um dos fatores principais para a
vitória da última grande guerra.
A logística é citada como um fator fundamental pra que se mantivesse o poder de
combate a partir da disponibilidade dos PRODE como os blindados de Patton e as viaturas de
Bradley. Segundo a História, a eficácia operacional resultou na capacidade dos exércitos
aliados de manterem a disponibilidade de seus PRODE pelo máximo de tempo. A criação
deste Quadro pode ser considerada fruto destas lições históricas observadas e aproveitadas,
principalmente, pela Força Expedicionária Brasileira. O QMB, hoje, é responsável por prover
o apoio logístico focado na manutenção de armamentos, viaturas, aeronaves, aparelhos
ópticos (ex.: equipamento de visão noturna, termal, etc) entre outros materiais de emprego
militar. Óleos, graxas, combustíveis, lubrificantes de motores e máquinas, também estão sob
os cuidados do Quadro de Material Bélico. O Quadro também é responsável por receber,
controlar, armazenar, manusear, revalidar e expedir os mais diversos tipos de munições e
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explosivos existentes, além de estabelecer a Turma de Levantamento e Destruição de
Engenhos Falhados (TuLeDeF), quando for necessário em casos artefatos explosivos que não
detonaram pelas mais variadas causas, entre outras atividades.
Os últimos conflitos ratificaram a importância cada vez maior do papel da
Logística como interface entre todos os níveis do espectro estratégicooperacional. Mais do que multiplicador de combate, a Logística passou a ser
definidora do curso das guerras.
No próximo século, os exércitos evoluirão à medida que sejam capazes de
assimilar doutrina e organização modernas, bem como treinamento e uso
intensivo de tecnologia avançada. A Logística militar do século XXI terá
como características fundamentais: agilidade, visibilidade, flexibilidade,
confiabilidade, previsão e pronta resposta, sendo também fruto de
relacionamento com a indústria e a pesquisa. (Exército Brasileiro, 2019)

4 IMPACTOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA LOGÍSTICA DA AMAN
Com o advento da globalização, o avanço tecnológico tem sido uma realidade no
mundo inteiro. As forças de defesa dos mais variados países têm buscado acompanhar essa
corrida para melhor garantir sua própria soberania e o Exército Brasileiro não tem feito
diferente.
Nos últimos anos, a Força Terrestre aumentou o seu patrimônio bélico entre viaturas e
armamentos. A Academia Militar das Agulhas Negras, o único estabelecimento de ensino
superior destinado a formar oficiais de carreira da linha militar bélica, considerada uma das
joias da coroa pela Instituição, também aumentou seu material carga de viaturas nos últimos
anos para atender às necessidades administrativas e operacionais das seções, cursos e do
Batalhão Agulhas Negras, bem como manter o padrão de excelência de ensino para os
Cadetes. Esse aumento de efetivo de viaturas, também demandam mudanças estruturais na
AMAN, principalmente na esfera logística. Citemos alguns aspectos:



Mais garagens para o acondicionamento das viaturas;
Instalações adequadas, para a manutenção preventiva dentro de cada curso, seção e



afins, sem contar com os postos de lavagem;
Aumento da quantidade equipamentos para a manutenção (tais como compressor,



elevadores etc)
Aumento de ferramental, principalmente dos específicos de acordo com cada viatura –
por serem viaturas mais modernas (Viatura 3/4 t Agrale Marruá, por exemplo) e
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muitas delas trabalharem com módulo central e diversos sistemas eletrônicos
sensíveis, a reparação de certas panes se faz necessária realizando o escaneamento



desse sistema eletrônico através de computadores e scanners;
Aumento da habilitação de operadores para o correto manuseio das viaturas;
Aumento de elementos de manutenção especializado e disponível para atender às



necessidades de manutenção.
Maior necessidade de suprimentos e peças de reposição para a reparação das viaturas.

Depois dessa breve contextualização do cenário logístico da AMAN, podemos aprofundar um
pouco mais no assunto em questão.
Bem sabemos que a União tem diversas prioridades administrativas e nem sempre as
necessidades são atendidas de imediato. Porém, medidas relativas à gestão da manutenção
para o melhor cuidado dos nossos produtos de defesa dependem muito mais dos elementos
orgânicos da OM do que de interferências externas.
A Seção de Material Bélico responsável pelas manutenções em 2° escalão, recebeu a
visita informal do relator desta monografia, que constatou diversas viaturas em manutenção e
tantas outras à espera. Em uma investigação mais detalhada, percebemos que muitas viaturas
se encontravam indisponíveis por conta da falta de uma medida simples, porém quando
negligenciada e não realizada de modo sistemático, causa um grande impacto negativo: a
Manutenção Preventiva. A maioria das viaturas baixadas se encontravam em Manutenção
Corretiva, por não ter sido realizada uma preventiva ou por não ter sido feita do modo correto.
A manutenção preventiva (planejada e sistemática), quando bem realizada,
diminui a probabilidade da manutenção preditiva (quando se antecipa à
falha) e corretiva (quando se corrige a falha). (COMV/CMNE, 2013, pág.
04)

Para enfatizar um pouco mais sobre a importância da Manutenção Preventiva, o
Diretor de Material do Exército Brasileiro (DMAT), Gen Bda Sidnei Prado, em um
Documento Interno do Exército (DIEx) ao Comandante da AMAN, sobre o assunto da
intensificação da manutenção preventiva das OM; menciona com bastante propriedade: “a
manutenção deve ser encarada como uma função estratégica na obtenção dos resultados
operacionais e logísticos da organização”. A partir deste exposto, podemos citar alguns
exemplos de casos de viaturas que ficaram indisponíveis por falta de Manutenção Preventiva:


Viaturas baixadas por falta de manutenção no sistema de roda livre, ação simples de
ser realizada principalmente no retorno de exercícios no terreno, onde a viatura passa
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por locais com água até a metade da roda.
As viaturas do modelo utilitário Agrale Marruá, trabalham com um sistema de
suspensão que necessitam de uma atenção especial em relação ao alinhamento das
rodas e quando não observadas geram um efeito “dominó” de danos à viatura: A falta
da calibragem correta (calibragem abaixo do nível, para ser mais preciso) de acordo
com o manual do operador da viatura, acarreta no desalinhamento das rodas, que não
observado pelo operador, força o volante para uns dos lados, e consequentemente
provoca o desgaste prematuro dos pneus, obrigando a ser feita uma manutenção



corretiva como alinhamento e substituição dos pneus antes do tempo previsto.
Viaturas baixadas por falta de manutenção das rodas por não serem lubrificadas com
graxa nos rolamentos.
Para mitigarmos os impactos onerosos, é importante estreitar o contato com as

empresas fabricantes das viaturas para se ter o melhor assessoramento possível com a
orientação correta de como proceder com as manutenções. Nada melhor do que se ter o apoio
de quem conhece toda a engenharia da viatura do início do projeto até ciclo final de
fabricação. Estes estão altamente capacitados para colaborar com a constância da
disponibilidade das viaturas
Além disso, temos diversos manuais que prescrevem como devem ser realizadas as
manutenções preventivas de primeiro escalão e nos servem como norteadores para que os
prejuízos sejam mitigados, mantendo a disponibilidade das frotas. Para isso, tudo que consta
nos regulamentos deve ser rigorosamente obedecido. Portanto vamos elencar alguns
procedimentos que constam no Manual Técnico de Manutenção Preventiva das Viaturas
Automóveis do Exército, T9-2810, 1979:
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Figura 3 – Procedimentos de Manutenção Preventiva
Fonte: Manual T9-2810, 1979.
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Figura 4 – Procedimentos de Manutenção Preventiva (continuação)
Fonte: Manual T9-2810, 1979.
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Figura 5 – Procedimentos de Manutenção Preventiva (continuação)
Fonte: Manual T9-2810, 1979.
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Figura 6 – Tabela de Procedimentos
Fonte: Manual T9-2810, 1979.
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Figura 7 – Tabela de Procedimentos (continuação)
Fonte: Manual T9-2810, 1979
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Figura 8 – Tabela de Procedimentos (continuação)
Fonte: Manual T9-2810, 1979.
As figuras com tabelas servem apenas para elucidarmos, garantindo uma breve noção
e para servir como base nos procedimentos de verificação e manutenção das viaturas. Por
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motivos de conveniência, não abordaremos todas elas. Todos esses procedimentos podem
servir para a mais diversas viaturas, sejam providas de motor ciclo otto ou diesel, logo, basta
apenas serem adaptadas e adequadas às peculiaridades das viaturas de cada OM.
Ainda em relação aos procedimentos, a Cartilha de Operação e Manutenção de
Viaturas (2013), relata:
As manutenções preventivas serão implementadas pela OM dentro de um
cronograma em que todas as viaturas serão contempladas. As manutenções
preventivas serão mensais, trimestrais, semestrais e anuais, conforme
programação constante do caderno de manutenção da oficina da OM, o qual
estará sempre atualizado e em condições de ser consultado. (COMV/CMNE,
2013, pág. 04)

Para que haja o perfeito andamento das atividades de manutenção na AMAN, a
Divisão Logística (Div Log) é encarregada de promover as inspeções das frotas. Segundo o
manual T9-2810, as inspeções visam observar:







As instalações de manutenção;
As condições mecânicas das viaturas, acessórios e equipamentos;
O aspecto externo e o estado de conservação das viaturas;
A execução de operação de manutenção;
A utilização correta do material de motomecanização;
Indícios de peças e conjuntos defeituosos

Figura 9 – Inspeções
Fonte: Manual T9-2810, 1979.
Mesmo sendo a Div Log a realizadora de inspeções, a responsabilidade pelo pleno
funcionamento das viaturas é de todos os elementos, desde o motorista ou operador até o
comandante.
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Quanto ao comandante:
Todo Comandante é responsável pela totalidade das viaturas, dos
equipamentos e das instalações de manutenção da OM sob o seu comando,
os quais devem ser mantidos em perfeitas condições de uso, operados
corretamente, usados adequadamente e devidamente cuidados(...) Para fins
de atividades de manutenção e inspeções de comando das viaturas e seus
equipamentos, o Comandante será assessorado pelo Oficial de Manutenção
da OM. (COMV/CMNE, 2013, pág. 04)

Para o motorista ou operador:
É importante o vínculo do motorista/operador com a sua viatura, tendo em
vista a responsabilidade que se cria quando o material fica sob sua guarda. A
distribuição das viaturas por motoristas será publicada em BI da OM,
devendo-se evitar ao máximo o rodízio de motoristas(...) Cada operador
deverá ser um perito na função que exerce. Para isso, deverá manter-se
atualizado e capacitado. (COMV/CMNE, 2013, pág. 04)

Ainda para o motorista, a Cartilha descreve um modo de observar a manutenção antes,
durante e depois de utilizar a viatura:
A seguinte lista de verificação ficará de posse do motorista/operador e
haverá, também, uma cópia no porta-luvas da viatura. Antes de sair com a
viatura, o motorista/operador deverá consultá-la para controlar e, se
necessário, restabelecer o seguinte serviço de posto na viatura:
- nível do óleo do motor;
- nível do líquido de arrefecimento do motor;
- nível do fluido dos freios;
- nível do fluido da direção hidráulica (se for o caso);
- nível do líquido do lavador do para-brisa;
- pressão e estado dos pneus;
- o correto funcionamento do eletroventilador do radiador, assim como o
estado das pás da hélice quanto à limpeza e conservação;
- estado do filtro de ar;
- lavagem;
- lubrificação; e
- limpeza (COMV/CMNE, 2013, pág. 05)

Com todas ideias expostas, evidencia-se que a manutenção preventiva é fundamental
para a garantia da disponibilidade das viaturas, a redução de gastos que geram impacto
diretamente na logística da AMAN. A capacitação do pessoal que opera as viaturas é de
extrema importância. Para manutenções preventivas, mesmo que em primeiro escalão,
existem algumas um pouco mais complexas, e se faz necessário que tenha recurso humano
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especializado disponível para a atividade fim.
Para salientar a questão em pauta, foram cedidos para esta pesquisa documentos que
estão em anexo que ressaltam a relevância da manutenção preventiva e que deixa claramente
explícito o interesse e preocupação constantes tanto da Diretoria de Material, como da
Divisão Logística, que representa a AMAN no que é atinente ao trato do material.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em conformidade com o que foi exposto na introdução deste trabalho, propomo-nos a
realizar estudo bibliográfico, buscando informações adicionais em pesquisas estritamente
informais e nos fazendo valer de documentos internos do Exército. As principais fontes
bibliográficas foram os Manuais de Ensino Gerenciamento da Manutenção e Manual
Campanha Logística, além do Manual Técnico de Manutenção Preventiva das Viaturas
Automóveis do Exército. Através desses estudos, procuramos entender como o gerenciamento
da manutenção tem relevância para a Força Terrestre. Com o decorrer dos capítulos,
discorremos sobre a logística, em específico, o seu papel para a existência do poder de
combate. Falamos os conceitos de manutenção recorrendo a fontes de autores civis, inclusive,
da história da manutenção, os tipos de manutenção, seus escalões, categorias, explicamos os
níveis de responsabilidade e abordamos também acerca do Quadro de Material Bélico,
explicitando como ele é inserido no contexto da manutenção e o seu papel essencial. Tudo
isso, porque julgamos ser de suma importância o entendimento de todo o processo logístico
para que seja possível sustentar a proposta do assunto em pauta.
Em seguida, abordamos a atividade de manutenção propriamente dita, dando a devida
ênfase à manutenção de 1º escalão ou preventiva. Discorremos sobre seus principais conceitos
e procuramos apresentar na prática como a mesma funciona.
Depois de termos pormenorizado o tema, expomos ao leitor o cenário logístico do
Exército Brasileiro e afunilamos ainda mais a questão para a Academia Militar das Agulhas
Negras, mais precisamente em relação ao gerenciamento da manutenção das frotas.
Denotamos diversas demandas de aspectos estruturais para a logística. Destacamos como a
falta de prevenção nas manutenções das viaturas, cujas ações deveriam ser costumeiras entre
os elementos de manutenção, ocasionam a indisponibilidade do material, gastos excessivos
não calculados e consequente prejuízo orçamentário dentro da organização.
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Por fim, aproveitamos para tratarmos das inspeções que devem ser realizadas, das
responsabilidades entre os elementos e suas atribuições, desde o comandante até o homem na
ponta da linha, operador da viatura, objetivando resgatar o “Espírito da Manutenção”.
Reforçamos a ideia de percepção da importância da manutenção preventiva para logística da
AMAN como um todo.
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ANEXO A

DIEx nº 58-Div Log/C Adm/AMAN - CIRCULAR
EB: 64000.000742/2019-36
Resende, RJ, 1º de maio de 2019.
Do Subcomandante da Academia Militar das Agulhas Negras
Ao Sr SCh - DE, SCmt - C Adm, SCmt-CC, SCmt - BCSv
Assunto: melhoria na Mnt das Vtr da AMAN
Anexos: 1) FOTO_2;
2) FOTO_1;
3) Plano_Limpeza_Sist_Alimentação_Vtr_SSMB; e
4) Análise_do_nosso_Comb_4_Abr_19.

1. Foram observados fatos durante as inspeções de Vtr e na rotina da Seção de
Material Bélico, aos quais cito, alguns, a seguir:
a. apesar da orientação, alguns setores não estão realizando a drenagem dos filtros e
tanques de óleo diesel e limpeza dos tanques de combustível, pois ainda há a incidência de
muitas panes (90% delas) no sistema de alimentação, devido à criação de uma "borra" que
interrompe a passagem do combustível. Se o entupimento não for muito severo, consegue-se
limpar. Verificou-se casos na AMAN de Vtr, com menos de 15 mil Km, apresentando pane
severa no sistema de alimentação. O biodiesel ou diesel é o maior vilão desse sistema, pois
deteriora rápido, criando essas "borras" no tanque e nos componentes do sistema quando fica
parado por muito tempo sem utilização;
b. níveis de óleo incorretos. Acima do nível também é prejudicial ao sistema, pois
pode causar excesso de pressão. Em ambos os casos (níveis acima ou abaixo do previsto),
pode danificar o sistema de lubrificação e, até mesmo, perder um motor;
c. falta de manutenção do sistema de roda livre das Vtr Marruás, principalmente
quando no retorno de atividades de campo ou quando da passagem por um local com água até
a metade da roda;
d. falta de manutenção nas rodas (rolamentos e graxa);
e. inobservância no prazo de troca de óleo do diferencial da Vtr Marruá, com
aplicação impositiva de um aditivo específico;
f. falta de calibragem de pneus. Pneus com desgaste incorreto e/ou desagregados por
esse motivo, inutilizando-os prematuramente.
g. desgaste desigual nos pneus, diminuindo a vida útil, por falta de alinhamento, o que
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pode ser feito de forma mecânica, sob orientação dos mecânicos da SSMB.
h. falta de lançamento das Mnt no Livro Registro de Viatura e SISCOFIS. Essa
atualização permite um controle efetivo sobre a frota por parte da administração e dos
diversos escalões de Cmdo (usuário e seu Cmt direto, Div Log, Fisc Adm, D Mat etc.). Essa
ação, além de facilitar o controle dos prazos de troca de componentes diversos, pode evitar o
extravio de peças, como pneu e bateria. Vale ressaltar a importância do lançamento também
da data e da km da Vtr a cada manutenção realizada.
i. além de muitas outras panes que custam caro e são trabalhosas e complicadas,
devido à quantidade de viaturas e à diversidade da frota.
2. Em que pese à deficiência de pessoal e de ferramental, algumas ações podem ser
tomadas a fim de minimizar a quantidade de panes e melhorar a disponibilidade do material,
mesmo porque, vale ressaltar, que a manutenção preventiva é a mais importante, pois, além de
ser menos custosa, evita a ocorrência de problemas maiores, inclusive acidentes. Tais ações
estão a seguir sugeridas:
a. realizar, no mínimo, a drenagem dos filtros semanalmente; dos tanques
mensalmente; limpeza dos tanques anualmente; movimentar as Vtr, pelo menos, 2 vezes por
semana (principalmente nas férias); e deixar, quando as Vtr forem ficar paradas por muito
tempo (férias dos cadetes, por exemplo), o tanque de combustível pela metade. Assim, para
facilitar o controle e as inspeções, foi elaborado um Plano Mensal de Limpeza no Sistema de
Alimentação e Movimentação de Vtr (anexo), que deve ser preenchido e, principalmente,
cumprido, pois será cobrado nas próximas inspeções.
b. utilizar o aditivo para o biodiesel (Actoil) somente após a limpeza dos tanques;
c. substituir os filtros de óleo diesel, pelo menos, anualmente, ou conforme a Km ou
tempo previstos no manual;
d. calibrar os pneus, pelo menos, uma vez por semana. Sabe-se que nem todos os
cursos possuem calibradores, mas, por enquanto, até que esse problema seja resolvido, tem
como solicitar apoio para setores que possuem o equipamento;
e. verificar dos níveis de fluídos. Recomenda-se, se possível, pelo menos uma vez por
semana, uma formatura voltada para a Mnt com todo o pessoal das garagens, com tempo e
ações determinadas. Nessa ação, é importante que os padrinhos das Vtr atuem, o que não vem
ocorrendo;
f. algumas panes podem ser evitadas por meio de vistorias frequentes, reapertos,
lubrificação (graxas em cruzetas, em munhões e em outros pontos de lubrificação, conforme
manuais), calibragem de pneu, inspeções realizadas pelos próprios operadores dos
equipamentos, apesar da falta de pessoal. Os motoristas precisam conhecer os procedimentos
básicos de operação/Mnt, para não atuarem apenas como "cupins de ferro". O manual de
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operação de cada Vtr deve ser de conhecimento dos operadores;
g. a Div Log está atuando em processos licitatórios, para que não ocorra solução de
continuidade no fornecimento de filtros, correias e material para Mnt 1º Esc (já estão sendo
recebidos). Esse material, para o padrão de Mnt que se pretende alcançar, nunca pode faltar;
h. é interessante que o pessoal das garagens não sejam desviados de suas funções e
sejam cobrados pela preservação, pelo controle da Mnt e pelo cuidado dispensado às Vtr, por
seus chefes imediatos;
i. inspeções prevista no Cap VIII do RISG são obrigatórias e se tornam eficientes se
realizadas com frequência e objetividade por parte dos Cmt/S4 Cursos e Ch Sec que possuem
Vtr sob sua responsabilidade. Essa é a inspeção que alcança melhores resultados;
j. como boa prática, alguns cursos vem utilizando cadetes na função de Sgt Dia para
auxiliar nas inspeções a comando de Vtr. Essa ação, além de auxiliar na preservação do
material, desenvolve a mentalidade de Mnt, tão importante para o futuro oficial combatente
do EB.
3. Cabe destacar que há o empenho (processo licitatório para ferramental e
equipamentos e projeto para reforma nos Postos de Lavagem e Lubrificação em curso) em
proporcionar melhores condições de trabalho no tocante a ferramental, equipamentos diversos
(calibrador de pneus, engraxadeiras etc.) para todos os cursos.
4. Informo, ainda, que foi feita uma análise em laboratório do diesel do antigo posto
da AMAN, ainda em utilização, sendo considerado “conforme”, de acordo com laudo anexo.

PAULO ROBERTO CORIOLANO - Cel
Subcomandante da Academia Militar das Agulhas Negras
"CENTENÁRIO DA MISSÃO MILITAR FRANCESA NO BRASIL, 1919/1940:
VETOR DE PROFISSIONALIZAÇÃO EM NOSSO EXÉRCITO"
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ANEXO B
DIEx nº 181-SPIC/SDir_Mat/DMAT
EB: 64477.002180/2018-88
Brasília, DF, 4 de maio de 2018.
Do Diretor de Material
Ao Sr Comandante da AMAN
Assunto: intensificação da manutenção preventiva das OM
Anexo: BTAMAT-20.001
04_GESTAO_DO_CICLO_DE_VIDA_DOS_MATERIAIS_05JUL17

1. Nos últimos anos o Exército Brasileiro aumentou o seu patrimônio bélico (Cl
V-Armamento e Cl IX-Viaturas), atingindo um valor total (somado ao existente
anteriormente) na ordem de 9 (nove) bilhões de reais, cuja gestão do ciclo de vida encontra-se
com a Diretoria de Material.
2. Destacam-se nessas aquisições, entre outros, os seguintes materiais: cerca de 15
mil viaturas (VBTP MR 6X6 Guarani, Vtr 3/4 Ton Marruá, Vtr 5 Ton Atego, Vtr 5 Ton
Worker, Vtr Ambulância, Vtr Cmdo, Vtr Adm, VBTP M113 modernizado, VBC OAP M109
A5, Vtr do Sistema Astros, VBCCC Leopard 1A5, VBC Gepard 1A2 e VBC M577),
Cozinhas de Campanha, Fz IA2, OVN, Míssil RBS-70 e kits de Defesa Química, Biológica,
Radiológica e Nuclear.
3. Ressalta-se que todos os materiais citados acima encontram-se em "estado de
zero, com pouca ou baixa utilização". Esses Materiais de Emprego Militar necessitam para
cumprir o Ciclo de Vida estabelecido pelo fabricante, uma especial atenção no que se refere
ao seu cuidado, trato e emprego diário.
4. Assim, utilizando-se da ligação via canal técnico, apresento a V Exa alguns aspectos
considerados de extrema relevância pela Diretoria de Material, que passo a listar abaixo:
a. intensificar, junto às OM subordidadas, o fiel cumprimento do calendário das
manutenções preventivas previstas nas especificações de cada material;
b. evitar, ao máximo, o gasto de recursos em manutenção corretiva, justamente
pelo pouco tempo de uso do novo material;
c. empregar o recurso humano, especializado em manutenção, na atividade fim,
evitando-se a utilização de mão de obra especializada em funções administrativas das OM;
d. controlar e gerenciar, com o apoio da Diretoria de Material, todo o MEM que ainda
encontra-se em garantia contratual, o qual está coberto pelas manutenções previstas nos
contratos de aquisição;
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e. realizar as inspeções previstas no RISG, especificamente quanto a realização de
Inspeções Técnicas periódicas para determinar as condições do material sob
responsabilidade das OM e para assegurar a execução da manutenção, de acordo com as
prescrições estabelecidas por esta Diretoria;
f. verificar a adequação das instalações de manutenção dos novos materiais recebidos
pelas OM, com o objetivo de manter o MEM em plena condição de disponibilidade e
efetiva prontidão operacional;
g. intensificar as Instruções de Quadros nas OM, com destaque para os assuntos
relativos à Gestão da Manutenção do MEM, com objetivo de manter os novos materiais em
permanente estado de pronto-emprego, pois a manutenção deve ser encarada como uma
função estratégica na obtenção dos resultados operacionais e logísticos da organização;
h. realizar a aquisição de itens de suprimento de excelente qualidade, atendendo ao
prescrito pela Portaria Nº 440-Gab Cmt Ex, de 23 mar 18 e fiscalizar a correta realização dos
pregões necessários, visando a impedir a contratação de fornecedores incapazes de cumprir
contratos estabelecidos;
i. aplicar suprimentos genuinos que, além de melhorar a qualidade da manutenção e
contribuir para a vida útil do material, garante a segurança aos ocupantes e operadores; e
j. atentar quanto à operação e manutenção dos Módulos de Abastecimento de
Combustível, devendo-se verificar a existência de militar capacitado e as condições de
funcionamento e segurança do material (filtros, extintores, etc).
5. Nesse contexto, o empenho de cada um em prol da manutenção preventiva será
o fator decisivo para o êxito nesse desafio.
6. Desta forma, solicito a V Exa a possibilidade de intensificar todas as ações voltadas
para a manutenção preventiva do material distribuído as suas OM subordinadas,
contribuindo para a correta Gestão do Ciclo de Vida dos novos materiais.

Gen Bda SIDNEI PRADO
Diretor de Material

"SIGAM-ME OS QUE FOREM BRASILEIROS: 150 ANOS DA BATALHA DE
ITORORÓ"

