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RESUMO 

 

A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA E 

GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

Autor: Douglas Fernandes Desconzi 

Orientador: Tiago Luís da Silva 

 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da manutenção dos Equipamentos 

de Engenharia e suas consequências na economia de recursos, bem como, apresentar os tipos 

de manutenção. Para atingir tal objetivo a metodologia empregada foi a coleta de dados, em 

que foram utilizadas várias bibliografias relativas à manutenção. Como conclusão do trabalho, 

ficou notório que o futuro oficial da linha bélica tenha a percepção de como é necessária a 

manutenção periódica dos Equipamentos de Engenharia para que exista a disponibilidade dos 

meios com economia de recursos. 

 

Palavras-chave: Engenharia. Equipamentos. Manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

ABSTRACT 

MAINTENANCE OF ENGINEERING EQUIPMENT AND RESOURCES 

AUTHOR: Douglas Fernandes Desconzi 

ADVISOR: Tiago Luís da Silva 

 

 

This work has the objective of maintaining the Engineering Equipment and its companies in 

the area of economics, as well as presenting the types of maintenance. For more information on 

collecting data, refer to the maintenance literature. As a conclusion of the work, it became 

evident that the future officer of the war line has a perception of how it is necessary to maintain 

the Engineering Equipment periodically so that there is a possibility of means of saving 

resources. 

 

Key words: Engineering. Equipment. Maintenance 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema deste trabalho, Manutenção de Equipamentos, vem ganhando maior importância 

no cotidiano dos militares, pois resulta na disponibilidade dos equipamentos e também numa 

maior economia de recursos. 

Seu estudo é muito significativo para o meio militar, uma vez que é de interesse para o 

Exército Brasileiro manter seus equipamentos em boas condições aumentando a vida útil destes, 

bem como, ter economia de recursos para comprar novas tecnologias. 

Restringimos o foco de pesquisa nos métodos de manutenção que existem, buscando 

ratificar a importância desse assunto na economia e gestão de recursos das Organizações 

Militares de Engenharia. 

É necessário que sejam delimitadas algumas definições para que auxiliem na confecção 

do trabalho. Conforme o dicionário online Michaelis, a manutenção é o ato de conservar ou de 

fazer durar algo em bom estado e, cuidado periódico para a boa conservação do equipamento. 

Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na norma NBR 5462 (1994, p.6) 

define manutenção como a “combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo 

as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa 

desempenhar uma função requerida”. Segundo o Manual T 5-505 (2000), as tarefas de 

manutenção dos equipamentos de engenharia consistem em conservação, reparação e 

recuperação, das quais podem-se destacar a limpeza, utilização correta do equipamento, 

inspeções rotineiras e a troca de componentes ou peças de reposição. 

 Nossos objetivos foram: contextualizar o tema verificando a evolução da manutenção 

até os dias de hoje, identificar os tipos, destacar como o planejamento influencia a manutenção, 

bem como, evidenciar a relevância desta manutenção em que é gerada a economia de recursos 

para as Organizações Militares, principalmente, os quartéis de Engenharia que são dotados de 

equipamentos destinados ao adestramento da tropa em operações simuladas e em atividades de 

cooperação e calamidade pública. 

Nossas principais fontes foram: Manual de Ensino Gerenciamento da Manutenção e 

Manual Técnico Manutenção do Material de Engenharia do Exército Brasileiro, Manutenção 

Função Estratégica, Manutenção de Equipamentos e Dispositivos e A Função Manutenção – 

Formação para a Gerência da Manutenção Industrial. 

 O trabalho possui a seguinte estrutura: 
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No primeiro capítulo, foi apresentado a introdução do tema, a relevância do assunto, 

principalmente no meio militar que recebe e emprega verba pública. Também foram explanados 

alguns conceitos para elucidar a monografia. E, por fim, a estrutura do TCC, que aborda o 

conteúdo de cada capítulo e as principais fontes utilizadas para fundamentar o trabalho. 

 No segundo capítulo, iremos tratar do objetivo principal de nossa pesquisa, em que 

subárea e linha de pesquisa está inserida, da revisão da literatura e do referencial metodológico 

e procedimentos. 

 No terceiro capítulo, procuramos apresentar um histórico sucinto da evolução da 

manutenção, abordando as gerações e características de cada uma. Para a confecção deste 

capítulo utilizamos como fonte o livro Manutenção – Função Estratégica, de Alan Kardec e 

Júlio Nascif (2009). 

 O quarto capítulo traz os tipos de manutenção, a Manutenção Detectiva, Preventiva, 

Preditiva e Corretiva Planejada e Não Planejada. Este capítulo aborda o conceito de cada 

manutenção, além de citar vantagens e desvantagens dos diferentes métodos citados acima. As 

principais fontes utilizadas foram o Manual de Ensino Gerenciamento da Manutenção, Norma 

NBR 5462 da Associação Brasileira de Normas Técnicas e o Manual Técnico Manutenção do 

Material de Engenharia. 

No quinto capítulo, aborda sobre os custos com a manutenção e a crescente preocupação 

com o gerenciamento efetivo com os recursos dos quartéis. Também procura ratificar a 

importância da gestão de recursos dentro de uma Organização Militar, visto que a maior parte 

dos recursos recebidos pelos quartéis é para o pagamento de pessoal e não para a troca da frota. 

Para conseguir ressaltar a relevância do tema, foi buscado na internet, notícias que 

comprovassem tal afirmativa apresentada e no Boletim Técnico Administrativo Gestão do Ciclo 

de Vida dos Materiais (2017). 

No sexto capítulo, trata-se do planejamento da manutenção, tendo em vista que o 

dinheiro que os quartéis recebem é público, o oficial deve saber que o planejamento é essencial 

para evitar gastos imprevistos e garantir a disponibilidade dos equipamentos para as missões 

diversas da OM. Nesse capítulo, trata de métodos e quais são as atividades de manutenção para 

sistematizar o planejamento da manutenção, como, o Planejamento e Controle da Manutenção 

(PCM) e o Plano de Manutenção Preventiva. Além disso, é abordado que sem o planejamento 

pode gerar em um grande desperdício de tempo e também os principais fatores que causam a 

indisponibilidade dos equipamentos. Foram utilizados o Manual EB 60-ME-22401 (2017), as 

Normas Administrativas Relativas ao Material de Engenharia (NARMENG) (2018) para 

confecção deste capítulo. 
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No sétimo capítulo, por fim, é apresentado as conclusões retiradas dos levantamentos 

realizados nas diversas bibliografias, relatando que o trabalho buscou colaborar com o 

aprofundamento nas pesquisas sobre o tema e atingir o público militar que deve preocupar-se 

com esse assunto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Nosso tema de pesquisa está inserido na Doutrina e Operações Militares na subárea de 

estudo de Engenharia e tem como linha de pesquisa os Equipamentos de Engenharia. Como 

delimitação a Manutenção dos Equipamentos de Engenharia, matéria que é ministrada para os 

Cadetes do 3º ano do Curso de Engenharia durante as instruções de Técnicas Militares, na qual 

é exposto aos discentes a importância do assunto para os militares de maneira geral, e, 

principalmente, aos militares da Arma de Engenharia. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 Visando constatar o que o conteúdo possui de mais recente e de maior importância sobre 

o tema Manutenção dos Equipamentos de Engenharia e Gerenciamento de Recursos, 

pesquisamos alguns autores; dentre eles, Kardec, Nascif (2009), que aborda o tema desde os 

primeiros anos do século XX, e demonstra a evolução da manutenção diante de quatro gerações, 

chega-se à conclusão de que, o tema é de suma importância para a melhoria de resultados e 

economia de recursos, e o surgimento de diferentes técnicas de manutenção.  

Monchy (1989), diz que manutenção teve origem no vocabulário militar, resume-se em 

“manter nas unidades de combate, o efetivo e o material num nível constante”. O termo 

“manutenção” surgiu na indústria no ano de 1950 nos Estados Unidos (EUA). O autor afirma 

que nas condições atuais é um desafio promover métodos de manutenção visto que, modificação 

da tecnologia dos materiais é constante. 

Kardec e Nascif (2009), falam que a manutenção deve possuir objetivos determinados, 

para ter como resultado a disponibilidade dos equipamentos e que a produção não seja 

interrompida. 

A manutenção, para ser estratégica, precisa estar voltada para os 

resultados empresariais da organização. É preciso, sobretudo, deixar de ser 

apenas eficiente para se tornar eficaz; ou seja, não basta, apenas, reparar o 

equipamento ou instalação tão rápido quanto possível, mas é preciso, 

principalmente, manter a função do equipamento disponível para a operação, 

reduzindo a probabilidade de uma parada de produção não planejada. (Kardec, 

Nascif, 2009, p. 11). 

   

O Manual EB 60-ME-22.401 (2017), entende que o objetivo da manutenção deve 

garantir a disponibilidade dos equipamentos e sistemas, dessa maneira, cumprindo suas 

finalidades com confiabilidade, custos adequados e segurança.  
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Trazendo o assunto para o contexto de operações de adestramento e situações reais de 

emprego da tropa, para que seja garantido o prosseguimento das missões com os equipamentos 

é importante saber que:  

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 a recuperação ou descarte; e das aquisições de itens e/ou serviços 

destinados às tarefas de manutenção. (Manual EB 60-ME-22.401, 2017, p. 3-

1) 

 

 Segundo o site Significados (2019), fundamento é: 

Fundamento é a base e o princípio de algo, as regras ou leis primordiais 

que regulam determinada coisa. Também pode se referir a causa, o motivo ou 

a explicação de algo, assim como ao que pode servir de prova e evidência da 

veracidade de um fato, por exemplo.  

 

  

Sabendo o significado de fundamento, que é a base e princípio de algo, é importante 

ressaltar que, os militares envolvidos na manutenção dos equipamentos devem conhecer os 

fundamentos da manutenção. 

De acordo com as Normas Administrativas Relativas ao Material de Engenharia 

(NARMENG) (2018), os fundamentos da manutenção compreendem: 

Art. 33. Manutenção 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. Ademais, obter o máximo de disponibilidade e de confiabilidade do 

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

custo. Como Função Logística Manutenção, relaciona-se ao conjunto de 

atividades que são executadas, visando a manter o material na melhor 

condição para emprego e, quando houver avarias, reconduzi-lo àquela 

condição.  

 

Dentro das Organizações Militares (OM), existem os oficiais de manutenção, estes 

possuem a tarefa de planejar e efetuar a manutenção dos equipamentos que estão sob sua 

responsabilidade. Cabe a eles, ainda, precaver-se de futuras necessidades, como peças para 

reparação das máquinas. 

Existe nas Forças Armadas (FFAA) um plano que visa retomar a capacidade operacional 

de cada Força, que substituem os equipamentos obsoletos, chamado Plano de Articulação e 

Equipamento de Defesa (PAED). Através desse plano, são executados projetos estratégicos de 

defesa, que renovam a frota de equipamentos do Exército Brasileiro. A mentalidade de 

manutenção, supervisão e administração dessas novas aquisições é muito importante, pois 

acarreta em uma maior duração desse material. 
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O Manual T 5-505 (2000) entende que o equipamento está obsoleto quando, ele é 

definido como antieconômico ou então, ter sido utilizado diversas vezes que já não realiza uma 

produtividade aceitável. É bom entender que, em certos casos, não é interessante que o material 

receba a manutenção, tendo em vista elevados custos de reparação.   

O Manual T 5-505 (2000) prescreve que, nesses seguintes casos é considerado uma 

recuperação antieconômica dos equipamentos: 

(1) O custo de manutenção ultrapassar 70% do valor do material novo; 

(2) O custo de manutenção for superior ao seu valor real como material usado; 

(3) A taxa de amortização não permitir a produção de serviços a preços de 

mercado; e 

(4) As peças de reposição saírem da linha de produção do fornecedor. 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

Buscando confirmar o que é apresentado pela literatura, formulamos o seguinte 

problema de pesquisa: O que é manutenção? Quais são os tipos de manutenção existentes? Por 

que a manutenção é importante? De que maneira a manutenção afeta na disponibilidade dos 

equipamentos de uma Organização Militar de Engenharia (OME)? Qual a relação da 

manutenção e economia de recursos? 

Partimos da hipótese de que a manutenção é imprescindível para a disponibilidade dos 

Equipamentos de Engenharia, além de gerar uma redução de gastos nas Organizações Militares, 

ocasionando uma economia de recursos. 

Nossos objetivos foram esclarecer o que é manutenção, apresentar a evolução da 

manutenção, identificar os métodos de manutenção e por fim, apresentar que a manutenção 

planejada e periódica resulta na economia de recursos financeiros nos quartéis. 

Visamos a confecção deste trabalho, especificamente aos militares de Engenharia, que 

possuem maior ligação com o tema e devem possuir o conhecimento mínimo para que falhas 

de gerenciamento e desperdícios de recursos não ocorram.  

Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Foram realizadas pesquisas em diversas fontes bibliográficas tendo em vista rever a 

literatura que nos auxiliasse no embasamento teórico para prosseguirmos na pesquisa. Desse 

levantamento, destacam-se o livro Manutenção – Função Estratégica (Kardec, Nascif, 2009) e 

o livro A Função Manutenção – Formação para a Gerência da Manutenção Industrial (Monchy, 

1989) que discorrem sobre a evolução da manutenção, explicam detalhadamente métodos de 

manutenção, planejamento e organização da manutenção e gestão estratégica da manutenção. 
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Nossa primeira constatação foi que foram editados até o momento muitos títulos sobre 

o assunto sendo em fontes de origem militar e civil.  

Quanto à qualidade das fontes encontradas, podemos dizer que são fontes fidedignas, as 

informações foram retiradas de manuais do Exército Brasileiro (EB) e também de alguns livros 

com autores com grande conhecimento do assunto, como Júlio Nascif, Engenheiro Mecânico. 

Destacam-se, pela qualidade, pertinência e atualidade, os manuais do EB: o Manual EB 60-

ME-22.401: Manual de Ensino – Gerenciamento da Manutenção e o Manual Técnico T5-505, 

Manutenção do Material de Engenharia (2000). Esses manuais militares trazem conteúdo que 

auxilia os militares leigos ou com pouca experiência nos assuntos de manutenção, 

principalmente os recém egressos da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Com o 

conteúdo dessas fontes o militar possuirá conhecimento necessário para evitar erros humanos 

na gestão e planejamento dos equipamentos de sua OM. 
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3 EVOLUÇÃO DA MANUTENÇÃO 

 

A manutenção possui um histórico notório na qual pode-se relatar diversas fases e 

modificações nas técnicas, na visão quanto a falha do maquinário que aconteceram ao longo do 

tempo, e a medida que o tempo passava, a tecnologia evoluía também, ou seja, aumentava as 

expectativas em relação preservação dos equipamentos.  

Kardec e Nascif (2009) relatou que em seu livro que, a partir de 1930, a manutenção se 

divide em quatro gerações, de maneira que cada uma possui uma característica, e possuem 

algumas mudanças ao decorrer do tempo, tendo em vista o contexto da época e a necessidade 

da sociedade. A primeira geração, remete ao período que precede a 2ª Guerra Mundial, em que 

as indústrias não possuíam grande mecanização, e a manutenção era essencialmente corretiva 

não planejada. Buscava o operador que possuísse o conhecimento para fazer o devido reparo 

do equipamento. Já a segunda geração está situada entre as décadas de 50 e 70, esse período 

pós-guerra demandou uma grande quantidade de produtos, ocasionando num aumento da 

mecanização das indústrias. Pode-se ressaltar que com a maior demanda, as indústrias 

precisavam de maior produtividade, o que refletiu na necessidade da maior disponibilidade dos 

equipamentos. A partir disso, levou a ideia de que as panes dos equipamentos poderiam ser 

evitadas, e assim, surgiu o conceito de manutenção preventiva. Após a década de 70, surge a 

terceira geração, que ocorre uma paralisação da produção nas indústrias, que implicou no 

aumentou dos custos e na qualidade nos produtos. A sociedade seguia a tendência de aplicar o 

sistema Just In Time, na qual a demanda determina a produção, ou seja, a medida que o cliente 

necessita do produto, ele é produzido, assim os estoques são reduzidos. Nesse período reforçou-

se a utilização da manutenção preditiva, tal como o progresso da informática na aplicação de 

máquinas mais velozes e, também, softwares melhorando o planejamento e controle de 

manutenção. A última geração classificada, a quarta, são utilizadas cada vez mais as práticas de 

manutenção preditiva e monitoramento de condição de equipamentos. Surge a metodologia da 

prática de análise de falhas que tem por objetivo melhorar a performance dos equipamentos. 

Além disso, os projetos novos devem dar prioridade para os aspectos de confiabilidade, 

disponibilidade e custo do ciclo de vida da instalação. 

Percebe-se que nas quatro gerações explanadas acima, que com o passar do tempo a 

indústria teve que se adaptar com a evolução tecnológica dos equipamentos. A imagem abaixo 

(Figura 1) mostra detalhadamente a Evolução da Manutenção descrevendo as quatro gerações 

e suas características em determinados períodos. 
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Figura 1 – Evolução da Manutenção 

 

Fonte: Kardec, Nascif (2009) 
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4 MÉTODOS DE MANUTENÇÃO 

 

A literatura nos dias atuais apresenta diversos tipos de manutenção. Nessa monografia 

iremos abordar sobre quatro métodos de manutenção, levando em conta a característica de cada 

uma e quando deve ser utilizada. Desse modo, os Oficiais de Manutenção dos quartéis e demais 

militares, devem tomar conhecimento desses métodos, a fim de evitar imprevistos que afetem 

a gestão de recursos de suas Organizações Militares. 

 

4.1 Manutenção Detectiva 

  

A manutenção detectiva também poder ser chamada de manutenção de ronda, de rotina 

ou de supervisão; 

Para Kardec e Nascif (2009), manutenção detectiva é utilizar sistemas de proteção, 

comando e controle, na procura de falhas ocultas ou não perceptíveis aos operadores e aos 

indivíduos responsáveis pela manutenção. Esse método surgiu na década de 90, e é empregada 

a tecnologia através de computadores para que sejam detectadas as falhas. 

Segundo Monchy (ano), “a manutenção de ronda caracteriza-se por uma supervisão 

regular do material, sob forma de rondas de curta frequência, realizando pequenos trabalhos 

quando necessário”. 

 

4.2 Manutenção Preventiva 

 

A manutenção preventiva é muito importante, pois através de ações prévias consegue 

que seja evitada a quebra e falha do equipamento. Esse tipo de manutenção necessita de um 

plano de manutenção, chamado de Plano de Manutenção Preventiva, que será visto no capítulo 

6. 

De acordo com a Norma NBR 5462 (1994) manutenção preventiva é aquela que vista a 

redução da probabilidade de falha de um equipamento, seguindo critérios prescritos em 

determinados intervalos.  

A Manutenção Preventiva, conforme descreve o Manual EB 60-ME-22.401 (2017), está 

relacionada procedimentos periódicos e com pouca complexidade técnica, e tem por objetivo 

reduzir ou evitar a queda no desempenho dos materiais. 
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O Manual T 5-505 (2000) diz que a manutenção preventiva deve ser sistemática e 

periódica, buscando corrigir as falhas dos equipamentos de maneira que evitem defeitos 

maiores. 

 

4.3 Manutenção Preditiva 

  

 Albuquerque (2013), relata que a manutenção preditiva busca acompanhar o 

desempenho da máquina, mediante monitoração ou inspeções periódicas. Ainda, descreve que, 

as técnicas mais empregues são as seguintes: análise de vibração, inspeção visual e ultrassom. 

De acordo Albuquerque (2013), os principais aspectos positivos da manutenção 

preditiva são os seguintes: 

-Antecipar a necessidade de serviços de manutenção do equipamento; 

-Eliminar a chance de desmontagem desnecessária; 

-Aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos; 

-Reduzir as paradas de emergência; 

-Aumentar o aproveitamento da vida útil dos equipamentos e a 

confiabilidade do desempenho; 

-Determinar previamente interrupções de fabricação.  

 

Conforme Monchy (1989), a manutenção preditiva assegura a operação ininterrupta da 

máquina visando prevenir falhas previstas. Em outras palavras, pode-se afirmar que é o 

monitoramento do equipamento, observando o desgaste do material, seja na temperatura, 

qualidade de óleo ou em outro item que acuse a necessidade de uma interferência na operação, 

para que se faça a manutenção. 

 Para Wyrebski (1997), esse tipo de manutenção requer monitoramento e inspeções em 

determinados períodos com indivíduos especializados para que seja realizado o controle e 

supervisão por meio de instrumentos específicos.   

 O Manual EB 60-ME-22.401 (2017), diz que a Manutenção Preditiva está relacionada 

com a Preventiva, pois é feita no limite da vida útil do material. 

 

4.4 Manutenção Corretiva 

 

A manutenção corretiva ocorre quando se observa falhas no equipamento, e assim, 

necessita-se de reparação. Esse tipo de manutenção possui duas classificações: manutenção 

corretiva planejada e manutenção corretiva não planejada. 
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (1994, p.7), define manutenção 

corretiva como “manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane destinada a recolocar um 

item em condições de executar uma função requerida”. 

Já o Manual EB 60-ME-22401 (2017), diz que a Manutenção Corretiva visa reparar ou 

recuperar o material danificado para repô-lo e essa manutenção é realizada após o 

acontecimento de alguma falha. 

 

4.4.1 Manutenção Corretiva Planejada 

 

Segundo o Manual EB 60-ME-22401 (2017), consiste na retificação do desempenho 

menor que o previsto, embasada no acompanhamento preditivo. Esse tipo de manutenção, 

possibilita prolongar a operação do equipamento até a sua falha. Esse tipo de manutenção por 

permitir que se opere até a quebra do equipamento, possui alguns aspectos positivos, dentre os 

quais o SENAI (2012), cita algumas vantagens como: a tarefa poderá ser executada com mais 

segurança, data da realização no melhor momento (produção x manutenção), peças 

sobressalentes disponibilizadas e redução do tempo de execução. 

 

4.4.2 Manutenção Corretiva Não Planejada 

 

Segundo o Manual EB 60-ME-22401 (2017), baseia-se no conserto após a falha, em que 

não há como preparar-se para o serviço, o que gera maiores gastos com a manutenção e 

prejuízos para as operações.  

Kardec e Nascif (2009) caracterizam a manutenção corretiva não planejada por implicar 

elevados custos indiretos de manutenção, acarretando em perdas de produção e, também, a 

perda de qualidade do produto. Além disso, as quebras aleatórias podem gerar maiores danos 

para o equipamento. 
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5 GERENCIAMENTO DE RECURSOS E ECONOMIA NAS ORGANIZAÇÕES 

MILITARES 

 

Antigamente, quando o assunto era relacionado com custos de manutenção, não 

existiam meios voltados para a supervisão e controle de gastos na manutenção, que resultava 

em desperdícios de recursos, aumentando o valor dos produtos. Dessa forma, a gestão não tinha 

como objetivo dar importância aos gastos com manutenção (Boletim Técnico Administrativo – 

Gestão do Ciclo de Vida dos Materiais, 2017). 

A Diretoria de Material (D Mat) tem como objetivo prover recursos e serviços 

necessários para a logística da Força Terrestre. Para melhorar o gerenciamento dos gastos do 

Exército Brasileiro, a D Mat classificou os custos de manutenção do ciclo de vida conforme se 

segue: 

a) Custos diretos: são aqueles necessários para manter os equipamentos em 

operação. Estão nesta categoria os custos com a manutenção preventiva, 

inspeções regulares, manutenção preditiva e manutenção corretiva de uma 

maneira geral; 

b) Custos de perda de produção: são os custos oriundos de perda de 

produção, causados por falhas do equipamento principal, sem que o 

equipamento reserva estivesse disponível para manter a produção, ou pela 

falha do equipamento, cuja causa determinante seja ação imprópria da 

manutenção; e 

c) Custos indiretos: são aqueles relacionados com a estrutura gerencial e de 

apoio administrativo, custos com análises e estudos de melhoria, 

engenharia de manutenção e supervisão entre outros (Boletim Técnico 

Administrativo – Gestão do Ciclo de Vida dos Materiais, 2017, p. 18). 

 

Podemos afirmar que a relação entre manutenção e redução de gastos é muito grande, 

isso reflete diretamente na gestão de recursos das Organizações Militares de Engenharia. Diante 

disso o oficial, principalmente de Engenharia, necessita conhecer os métodos e planejamentos 

para que a manutenção seja eficiente e eficaz. 

O governo federal repassa dinheiro ao Ministério da Defesa (MD) para que o Ministério 

repasse os recursos financeiros para as Forças Armadas (FFAA). Diante isso, quando o Exército 

Brasileiro recebe esses recursos a maior parte dele é destinada para pagamento de pessoal e 

uma pequena parcela é voltada para a compra de novos equipamentos. (Amaral, 2018, UOL). 

É possível concluir que, com o pouco de recurso recebido para fins de renovação da frota de 

equipamentos, é necessário preocupar-se ainda mais com a manutenção periódica e controlada 

dos equipamentos, visando a economia de recursos. 

Segundo pesquisa do UOL, através de dados do portal Siga Brasil, do Senado Federal, 

nos últimos cinco anos o orçamento do MD aumentou, conforme a imagem abaixo (Figura 2). 
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Apesar do aumento do orçamento do MD, a maior parte dos gastos é voltada para o pagamento 

de pessoal e encargos sociais e não para a reposição de material obsoleto. Assim pode-se afirmar 

que cresce a importância da manutenção, visto que os recursos não são suficientes.  

 

Figura 2 – Orçamento do Ministério da Defesa 

 

Fonte: Amaral, 2018 

 

Segundo DIEx nº 181-SPIC/SDir_Mat/DMAT, o Exército Brasileiro vem aumentando 

seu patrimônio bélico, chegando a somar nove bilhões de reais. Nesse documento, o Diretor de 

Material, General de Brigada Sidnei Prado, recomenda intensificar as atividades de manutenção 

na Academia Militar das Agulhas Negras, contribuindo para que o ciclo de vida dos 

equipamentos seja gerido de forma correta. 

Assim, foram feitas as seguintes recomendações pelo Diretor de Material, através do 

DIEx nº 181-SPIC/SDir_Mat/DMAT: 

a) Intensificar, junto às OM subordinadas, 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; 

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 
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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 dever 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 genuínos 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).  
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6 PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO 

 

No sexto capítulo, trata do planejamento da manutenção, tendo em vista que o dinheiro 

que os quartéis recebem é público, assim, o oficial deve saber que o planejamento é essencial 

para evitar gastos imprevistos e garantir a disponibilidade dos equipamentos para as missões 

diversas da OM. Nesse capítulo, aborda os métodos e quais são as atividades de manutenção 

para sistematizar o planejamento da manutenção, como, o Planejamento e Controle da 

Manutenção (PCM) e o Plano de Manutenção Preventiva. Além disso, é evidenciado que sem 

o planejamento pode gerar um grande desperdício de tempo e também os principais fatores que 

causam a indisponibilidade dos equipamentos. Foram utilizados o Manual EB 60-ME-22401 

(2017), as Normas Administrativas Relativas ao Material de Engenharia (NARMENG) (2018) 

e Confiabilizando (2017) para a confecção deste capítulo. 

O planejamento é muito importante para qualquer atividade no meio militar. 

Principalmente quando se trata de dinheiro público, os militares devem possuir a capacidade de 

gerenciar esses recursos de maneira que sejam empregados corretamente. Para isso, existem os 

processos licitatórios, para que a administração pública repasse a verba aos quartéis, exigindo 

assim, um planejamento do que a OM necessita. Não é diferente na manutenção de 

equipamentos, a qual requer um planejamento bem executado de forma que a disponibilidade 

dos equipamentos de engenharia nas obras de construção de rodovias, na desobstrução de vias 

ou no apoio a população não seja interrompida por um erro humano de planejamento.  

O Planejamento e Controle da Manutenção (PCM), segundo a Confiabilizando (2017), 

é um processo que busca evoluir seus métodos de manutenção para que mantenha a 

disponibilidade e a produtividade dos equipamentos. Para que esse planejamento seja 

supervisionado e executado com eficiência, devem existir cinco etapas: identificação, 

planejamento, programação, controle e, por fim, documentação. 

 O planejamento da manutenção de acordo com o Manual EB 60-ME-22401 (2017), 

resume-se em um conjunto de atividades preventivas e com datas previstas para realização.  

 Segundo as Normas Administrativas Relativas ao Material de Engenharia 

(NARMENG) (2018), o planejamento da manutenção compreende as seguintes atividades: 

levantamento das necessidades em suprimento e em serviços de manutenção, obtenção de 

recursos para suprimentos e serviços, distribuição e controle. 

Uma das medidas de controle que o Exército Brasileiro possui é o Plano de Manutenção 

Preventiva, que busca manter o equipamento em boas condições para sua utilização. Conforme 

o Manual T 5-505, esse plano prevê manutenções diárias, semanais, mensais, trimestrais e 
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semestrais de todos os equipamentos da OM, esses equipamentos são enumerados na coluna da 

esquerda conforme a Figura 3. Algumas normas devem ser obedecidas para realizar a 

manutenção, como por exemplo, não podem existir uma manutenção mensal e uma semestral 

em um mesmo dia, para que não exista sobrecarga de trabalho diária. O Plano de Manutenção 

Preventiva é arquivado pelo período de dois anos, a fim de servir de consulta para garantir 

oportunidades de melhoria para as posteriores manutenções.  

É importante ressaltar que, o responsável por supervisionar, coordenar e controlar esse 

plano é um Oficial do Exército Brasileiro, a fim de que sejam seguidas as normas previstas em 

manual. Vale lembrar que, por ocasião da não execução da manutenção preventiva, o militar 

responsável pela manutenção pode responder a medidas corretivas ou disciplinares. 

Conforme o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais – R1 (RISG) (2003), prescreve 

que uma das mais importantes atribuições do Comandante de Subunidade (Cmt SU) no Art. 

110, página 41, é “zelar pela conservação do material distribuído à SU e providenciar, de acordo 

com as disposições vigentes, as reparações e substituições necessárias” e ainda, “realizar, 

semanalmente, inspeção para determinar as condições das viaturas da SU...”. 

 

Figura 3 – Modelo de Plano de Manutenção Preventiva 

 

Fonte: Manual T 5-505, 2000 

 

Segundo Teles (2018), foi realizado uma pesquisa abordando a relação entre 

manutenção e planejamento. Segundo a empresa, é notório que sem o devido planejamento 

pode resultar no desperdício de tempo, conforme a imagem abaixo (Figura 4). 
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Figura 4 – Desperdício de tempo 

 

Fonte: Teles, 2018 

 

Outra fonte fidedigna, Boletim Técnico Administrativo Gestão do Ciclo de Vida dos 

Materiais (2017), indica que muitas variantes causam a indisponibilidade de um equipamento, 

uma delas é o não planejamento da manutenção. Conforme apresenta a imagem abaixo (Figura 

tal), pode-se observar que esse fator proveniente da ação de comando citado acima possui 12% 

de influência. 

 

Figura 5 – Fatores Causadores de Indisponibilidade nos Materiais 

 
Fonte: Boletim Técnico Administrativo Gestão do Ciclo de Vida dos Materiais, 2017 
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7 CONCLUSÃO 

 

 Nossa pesquisa teve como objetivos contextualizar o tema e observar a evolução da 

manutenção de cada geração até os dias de hoje, além de identificar os principais tipos de 

manutenção existentes, verificar a relação entre o planejamento e a manutenção, bem como, 

ratificar a importância da manutenção em que é gerada a economia de recursos para as 

Organizações Militares de maneira geral, mas principalmente, os quartéis de Engenharia que 

empregam os equipamentos com maior frequência.  

 Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 No decorrer da pesquisa bibliográfica pode-se observar que, o planejamento e a gerência 

de recursos são fatores imprescindíveis para que não haja desperdícios de gastos. Pode-se 

observar também, que quando não há um planejamento bem elaborado existe um grande 

desperdício de tempo, na qual poderia ser revertido em produtividade nos quartéis. 

 Uma das razões que comprovam a tese deste trabalho encontrada nas bibliografias, 

evidenciam-se do plano de manutenção preventiva, planejamento e controle da manutenção e 

planejamento da manutenção que abrange uma série de atividades previstas em manual. 

 Destacam-se dentre os tipos de manutenção as seguintes: preventiva, preditiva, detectiva 

e corretiva planejada e não planejada. 

 Diante destes resultados podemos afirmar que, as Organizações Militares, por serem 

órgãos públicos necessitam minimizar seus gastos, visto que, as Forças Armadas recebem 

recursos limitados para empregar na aquisição de novos equipamentos. 

 Dentro dessa perspectiva, podemos destacar que a falta de manutenção pode gerar 

diversas consequências, e uma das principais, é a indisponibilidade do equipamento. Assim, 

afetando a produtividade do quartel e não cumprindo o principal objetivo da manutenção, de 

manter as capacidades operativas do equipamento. 

   Conclui-se então que o Oficial do Exército Brasileiro deve estar ciente da importância 

da manutenção dos equipamentos na sua Organização Militar. E que, quando esse militar for o 

oficial de manutenção deve estar ciente de suas atribuições e que se o planejamento não estiver 

condizente com a literatura, ocorrerá desperdício de recursos e o militar pode ser sancionado 

disciplinarmente caso cometa algum erro. 
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