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     RESUMO 
O presente trabalho tem como finalidade pesquisar a dinâmica da gestão da manutenção 

de equipamentos e viaturas das Organizações Militares de Engenharia do Exército Brasileiro por 
ocasião dos apoios prestados em prol de órgãos de defesa civil. Serão considerados os eventos que 
contaram com esse tipo de cooperação na década atual, de 2011 a 2020. O foco do estudo é a 
identificação dessas atividades e captar experiências de militares que participaram das mesmas, 
para levantar eventuais dificuldades encontradas e boas práticas adotadas, paralelamente com 
pesquisas sobre os amparos legais que regulamentam esse tipo de ação subsidiária pela força 
terrestre e os fundamentos técnicos acerca da gestão da manutenção. Ao final do trabalho, se espera 
apresentar produtos desenvolvidos a partir da coleta de dados, especialmente os relatados pelos 
entrevistados, para que sirvam de subsídio que contribuam em missões futuras com as mesmas 
características.  

 
Palavras-chave: Manutenção. Frota. Engenharia. Defesa Civil. Cooperação 
 
RESUMEN 
El presente trabajo tiene la finalidad de buscar la dinámica de la administración del 

mantenimiento de equipamientos y vehículos de las Organizaciones Militares de la Ingeniería del 
Ejército Brasileño en los apoyos hechos para los órganos de defensa civil. Sean considerados los 
eventos que tuvieron con ese tipo de ayuda en la década actual, de 2011 hasta 2020. El foco del 
estudio es la identificación de esas actividades y obtener experiencias de militares que participaran 
de las mismas, para registrar eventuales dificultades encontradas y buenas practicas adoptadas, en 
simultaneo con búsquedas sobre los amparos legales que reglamentan ese tipo de acción subsidiaria 
pela fuerza terrestre y los fundamentos técnicos de mantenimiento. En el final de este trabajo, 
esperase presentar productos desarrollados a partir de la coleta de dados, especialmente los 
relatados pelos entrevistados, para que sirvan de subsidios que contribuyan en las misiones futuras 
con las mismas características.         
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1 INTRODUÇÃO 

A publicação da Lei Complementar (LC) no 97, de 9 de junho de 1999 delega as Forças 

Armadas (FFAA) atribuições atípicas de sua atuação bélica. Dentre elas a o Art. 16 da citada lei 

instituiu o seguinte: 

Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar 
com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente 
da República. (BRASIL,1999). 

O objetivo da LC em tela é oficializar eventuais atribuições que possam ser delegadas 

as FFAA para colaborarem em momentos críticos do País que, não necessariamente tenham 

relação com conflitos armados que ameacem a soberania nacional, mas sim, relacionados ao 

emprego de sua notável força operativa- através de recursos humanos e materiais- nos esforços 

nacionais aos quais elas possam colaborar de maneira decisiva. Dentre essas ações 

destacamos no presente estudo as atividades relacionadas a Defesa Civil.  

  A atuação das FFAA no contexto de cooperação com a Defesa Civil está sob a tutela 

do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), que integra os demais órgãos da administração 

pública de todos os entes federativos, organizações públicas e privadas do país com atuação na 

gestão de incidentes naturais com impacto direto na sociedade, sob a coordenação da Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), entidade subordinada ao Ministério da 

Integração Nacional.  

O Estado Maior do Exército (EME), em consonância com a LC apresentada, 

regulamentou a ação do EB no citado contexto determinando diretrizes a serem cumpridas nas 

atividades de cooperação com o SINDEC, por intermédio da Portaria Nº 802, de 08 de novembro 

de 2006. Dentre as quais destacamos as seguintes orientações: 

f. Atribuições do Comando do EB, como Órgão Setorial do SINDEC:            

- cooperar com as ações de resposta aos desastres e reconstrução e em ações 
de busca e salvamento; 

- participar de atividades de prevenção e de reconstrução; e 

- apoiar as ações de Defesa Civil com pessoal, material e meios de  transporte. 

Dentre as formas de colaboração expostas na Portaria acima o apoio com material e 

pessoal pode envolver o emprego de Organizações Militares da arma de Engenharia através do 

emprego de sua vasta frota de equipamentos e respectivos operadores que, pelas características 

dos possíveis desastres, possuem relevada importância para o alcance do êxito nas operações 

de resgate e salvamento.  

Como consequência da regulamentação das FFAA, cria – se uma expectativa em todo 

os membros do SINDEC pela eminência de empregar um forte ator nos eventuais eventos de 
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resgate e salvamento no país. Motivado pelos fatores apresentados, o presente estudo tem por 

finalidade avaliar se as unidades de engenharia do EB estão em condições de atender a 

possíveis pedidos de cooperação dessa natureza através da participação de sua frota em plenas 

condições de emprego, do ponto de vista de sua manutenção, através da análise dos principais 

casos na presente década que contaram com esse tipo de colaboração.       

1.1      PROBLEMA 

As ações de busca, resgate e salvamento, atinentes a defesa civil, são marcadas pela 

imprevisibilidade, a qualquer momento pode ser anunciado a ocorrência de determinado evento 

que vai exigir do órgão citado e, de quem estiver interligado a ele, respostas rápidas que de 

modo geral envolvem o salvamento de vidas que estarão em perigo.  

 A rapidez na resposta dentro de um contexto de imprevisibilidade está relacionada ao 

estado de prontidão das instituições envolvidas na rede do SINPDEC. O órgão que não estiver 

apto a atender eventuais demandas certamente irá comprometer todo o sistema refletindo em 

irreparáveis danos como o registro de mortes.  

O termo prontidão soa familiar à profissão militar, e sobre essa importância o 

Comandante do Exército, Gen Ex Leal Pujol, em sua diretriz para o ano 2019 faz o seguinte 

alerta os seus comandados: 

O objetivo precípuo do Exército é a manutenção de elevados níveis de prontidão, 
a fim de atender às diversas demandas da sociedade brasileira na defesa contra ameaças 
externas, na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) ou nas missões subsidiárias que nos sãos 
atribuídas. Devemos zelar para que o cidadão brasileiro mantenha a elevada confiança no 
“braço forte” e na “mão amiga“ do seu Exército. (BRASIL, 2018, p. 22) 

             

E nesse mesmo trecho o Comandante do EB faz referência às missões subsidiárias, as 

quais se enquadram o apoio à Defesa Civil. Essas atividades, são por ele consideradas, de 

grande importância e devem ser entendidas por todos os ramos de atuação da corporação.  

É sabido que as unidades de Engenharia possuem uma ampla atuação em diversas 

áreas, quer sejam suas unidades de combate ou as de construção, todas possuem suas missões 

que envolvem o emprego de seu maquinário e operadores. Os apoios técnicos em operações 

militares e as inúmeras obras de cooperação exigem muito de seus ativos. Ou seja, como sua 

frota encontra – se atuante é compreensível a ocorrência de falhas que levem a indisponibilidade 

de seus meios, por melhor que seja o gerenciamento da manutenção desses.  

 Com a análise das ideias acima expostas, confrontando a possibilidade sempre iminente 

de ocorrências que contem com o apoio do EB e a possibilidade de não poder contar com o a 

colaboração do maquinário das unidades de engenharia em virtude de uma eventual 
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indisponibilidade, surge o questionamento que se torna o problema principal da presente 

pesquisa: O que fazer para sempre dispor de meios de engenharia aptos para apoiar eventuais 

chamados da Defesa Civil?        

1.2 OBJETIVOS 

No esforço de responder a pergunta do item anterior, o presente trabalho pretende 

analisar as principais atuações das Unidades e Subunidades de Engenharia em colaboração 

com órgãos da Defesa Civil na década atual, particularmente na gestão de equipamentos e 

viaturas em prol das operações.  

Com o intuito de balizar o objetivo geral acima apresentado foram formulados os 

seguintes objetivos específicos:  

 a. Relacionar, retrospectivamente, na década atual (2011-2020) os principais eventos 

que contaram com a participação do Exército Brasileiro, em particular com o apoio da 

Engenharia, cooperando com ações da Defesa Civil; 

b. Nas ocorrências localizadas identificar os seguintes itens: quais os tipos de 

equipamentos e viaturas utilizados, quais Organizações Militares (OM) envolvidas e regiões do 

país que foram assoladas; 

 c. Identificar eventuais dificuldades de manutenção dos ativos nos eventos levantados; 

e 

d. Propor medidas que contribuam com o gerenciamento da frota das U/SU de 

Engenharia visando a pronta resposta para futuros pedidos de cooperação. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Com a promulgação da Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999 que 

regulamentou a forma de organização, preparo e emprego das Forças Armadas, também atribuiu 

várias ações subsidiárias em seu art. 16, dentre elas a cooperação com a defesa civil. 

A regulamentação inicial âmbito FFAA e posteriormente no Exército Brasileiro com a 

publicação da Portaria Nº 802, de 08 de novembro de 2006, do Comandante do Exército, que 

orienta a execução das ações de apoio a Defesa Civil, é notável o aumento do registro de 

cooperações da Força Terrestre, inserida nela estão as Organizações Militares de Engenharia, 

que tem destacável atuação com o emprego de seus equipamentos e viaturas especializados.  

Para ilustrar esse tipo de emprego, uma das mais recentes tragédias ocorridas no país, 

o desabamento de prédios residências na localidade da Muzema, no Rio de Janeiro – RJ, 

ocorrida em 12 de abril de 2019, contou com auxílio de militares, equipamentos e viaturas de 
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engenharia nos trabalhos de remoção dos destroços, como relata o seguinte extrato de 

reportagem: 

 
Pelo menos 36 homens do Exército, entre técnicos especializados e 

engenheiros, estão ajudando no resgate das vítimas do desabamento dos prédios na 
comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio. Segundo o Comando Militar Leste, os 
militares estão "equipados com máquinas (basculantes, tratores multiuso e 
retroescavadeira) para o apoio às buscas por sobreviventes e para a remoção de 
escombros". Os militares atuam em conjunto com os agentes da Defesa Civil.( O 
GLOBO,2019)     

                       

Diante da importância do tema, a presente proposta de pesquisa pretende em seu 

desenvolvimento analisar os apoios dessa natureza, em especial nas unidades de engenharia 

na década atual, e apresentar propostas de boas práticas de manutenção de sua frota para que 

seja possível atender aos emergenciais pedidos de cooperação que, por além de se tratar de 

obrigação prevista em Lei, possuem destacado teor humanitário por envolver resgate de vidas 

de brasileiros em situações de risco.  

2 METODOLOGIA 

O estudo será desenvolvido por intermédio de pesquisa bibliográfica nos seguintes itens: 

na literatura jurídica que contem a autorização para o emprego subsidiário das Forças Armadas 

em cooperação com a Defesa Civil, na doutrina do Exército e em conceitos técnicos relacionados 

com a gestão da manutenção de ativos.  

As pesquisas nas diversas plataformas digitais com o intuito de identificar atividades do 

tema e também, como consequência da leitura dos materiais encontrados, buscar a percepção 

da opinião pública sobre a colaboração dada pelo EB.   

O tipo de abordagem escolhida para a confecção do artigo foi a modalidade qualitativa, 

motivada pelas peculiaridades dos eventos levantados e a necessidade de obter detalhes das 

experiências relatadas. Como instrumentos de coletas de informações foram realizadas 

entrevistas com militares que participaram do planejamento de missões dessa natureza na 

condição de Chefes de 4º Seção e questionários com aqueles que estiveram na execução de 

cooperações com a Defesa Civil na condição de Comandantes de SU ou Pelotão. Embora sejam 

diferentes opções de coleta, ambos puderam proporcionar com riqueza de detalhes os aspectos 

positivos e bem como as dificuldades enfrentadas por eles e por suas Organizações Militares, 

sendo essenciais para a apresentação dos resultados deste trabalho científico.        

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
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A revisão da literatura foi fundamentada na seguinte tríade: amparo legal para emprego 

do EB em ações subsidiárias,  conceitos de gestão e manutenção de frotas e levantamento de 

registro de eventos no período selecionado. 

Na linhagem referente ao amparo legal a pesquisa foi balizada pela Lei Complementar 

no97, de 9 de junho de 1999, que regulamenta a atuação das Forças Armadas em ações 

subsidiárias dentre elas a cooperação com a defesa civil. A pesquisa nesse viés foi aprofundada 

nas Portarias Reguladoras de atividades dessa natureza por intermédio de publicações do 

Ministério da Defesa e do Comando do Exército Brasileiro, de forma que fosse possível identificar 

a dinâmica de acionamento das unidades, suas limitações de atuação, subordinação, provimento 

de meios e demais informações que possam ser úteis para o desenvolvimento do trabalho. 

Em relação aos conceitos de gerenciamento e manutenção de frotas serão utilizados 

conceitos apresentados em obras nacionais como as de Silvimar Fernandes Reis (2013), Norwill 

Veloso (2015), Iony Patriota de Siqueira (2005), Alan Kardec Pinto e Júlio de Aquino Nascif 

Xavier (2001). Esses autores enfatizam a importância da execução dos principais tipos de 

manutenções, como a preventiva e preditiva, para minimizar eventuais manutenções corretivas 

que, inevitavelmente, impossibilitam a utilização dos equipamentos e viaturas. 

Por fim, a pesquisa com o intuito de buscar registros e informações das cooperações 

que as unidades de Engenharia prestaram junto a Defesa Civil foi feita de duas formas; através 

das respostas do questionário realizado com quadros da Arma de Engenharia do EB, 

previamente identificados com esse tipo de experiência, e com pesquisa em sítios eletrônicos 

especializados em busca na internet e na Rede de Bibliotecas Integradas do Exército (RedeBIE). 

Para as citadas buscas digitais foram utilizadas as palavras-chaves Defesa Civil, Exército 

Brasileiro, Engenharia, frota e manutenção de ativos simultaneamente com seus correlatos nos 

idiomas inglês e espanhol. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos e livros publicados em português, espanhol e inglês, relacionados à 

cooperação entre Exército e Defesa Civil, equipamentos e viaturas das U e SU de Engenharia 

do EB, conceitos de manutenção de equipamentos pesados e veículos; 

- Matérias jornalísticas, no período de 2011 até 2020 que registraram atividades de apoio 

do EB, especialmente sua Engenharia, em prol de ações de Defesa Civil em situações 

emergenciais.  

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam a atuação do EB em apoio a calamidades públicas com o 

emprego de tropas que não sejam da Arma de Engenharia; e 
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- Estudos que envolvem cooperações que ocorreram fora do período objeto de estudo, 

de 2011 a 2020. 

 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Com o objetivo de receber conhecimento de militares e civis que participaram de 

atividades relacionadas ao tema desta pesquisa e contribuir com a apresentação dos produtos 

finais, foram contemplados a coleta de dados através da entrevista exploratória e do 

questionário.  

2.2.1 Entrevistas 

Foram realizadas as seguintes entrevistas exploratórias com os respectivos militares 

com experiência no planejamento e execução de atividades enquadradas no tema de estudo: 

Nome Justificativa 

DIEGO SOUZA FLORES  – Cap EB 
Experiência como S4/Fiscal Adm da 23ª Cia E Cmb 
durante a Operação Israelândia, de março à 
setembro de 2019, em Israelândia - GO. 

DANIEL SIQUEIRA RIBEIRO – Cap EB 
Experiência como S4/Fiscal Adm da 3ª Cia E Cmb 
Mec durante a Operação Santa Maria, de 2017 à 
2018, em Dom Pedrito - RS. 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

Nome Justificativa 

RAFAEL MEDEIROS – Maj EB 
Experiência como S4 do 1º BECmb durante a 
Operação Muzema, realizada em abril de 2019, no 
Rio de Janeiro – RJ 

LUCAS THOMPSON CARLOS CLIMACO 
TRINDADE – 1º Ten EB 

Experiência como Cmt Pel GLO do 1º BECmb 
durante a Operação Muzema, realizada em abril 
de 2019, no Rio de Janeiro - RJ 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados (continuação) 
Fonte: O autor 

2.2.2 Questionário 

Para se obter o universo a ser questionado foram estabelecidos os seguintes 

pressupostos: ser oficial ou praça da arma de Engenharia do EB com vivência profissional em 

operações de auxílio a organizações civis, ligadas a ações de defesa civil, em ocasiões de 

calamidade pública na década atual. 

Devido a especificidade do tema foi realizado uma pré-seleção com o intuito de identificar 

militares que se enquadram no perfil mencionado, foram localizados 25 militares aos quais foram 

enviados os questionários de forma direta (pessoalmente). Porém, devido a participação ser de 

modo voluntário, somente 18 questionários foram respondidos, contabilizando 72% dos 
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questionários enviados. Não foram identificados erros que implicassem na invalidação dos 

mesmos.   

Em que pese o razoável índice da população participante, justificado pela peculiaridade 

da atividade, os voluntários apresentaram relevante vivência nacional com participações em 

eventos ocorridos em todas as regiões do país, o que permitiu emergir a pesquisa dentro das 

peculiaridades dos incidentes típicos de cada região.  

Ainda sobre a análise do perfil dos participantes do questionário, foi identificado que os 

militares participantes são oficiais subalternos com experiência à frente de SU e Pelotões, algo 

extremamente relevante para o estudo pois os mesmos puderam observar in loco os pontos altos 

e as oportunidades de melhoria relacionadas ao gerenciamento dos ativos de engenharia.  

Com o objetivo de verificar a eficácia e possíveis erros no questionário foi realizado um 

pré-teste com 3 militares que atendiam aos pré-requisitos para integrar a amostra proposta no 

estudo. Ao final do pré-teste, foram observados erros que justificassem alterações no 

questionário e foram apresentadas oportunidades de melhoria para o mesmo. Realizadas as 

devidas retificações, o instrumento de coleta prosseguiu para a fase de distribuição.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como fruto das respostas das entrevistas e questionários realizados, foram levantadas 

inúmeras dificuldades enfrentadas nas missões, que em sua maior parte são comuns aos 

militares participantes da pesquisa. Em contrapartida, foram relatados aspectos positivos e boas 

práticas que também serão apresentados neste tópico.  

Para melhor compreensão, as experiências relatadas mais relevantes serão divididas e 

apresentadas a seguir. As oportunidades de melhoria serão seguidas das respectivas propostas 

de produtos.  

3.1 Dificuldades  

 Ao longo da análise das entrevistas e questionários foram identificados dezenas de 

entraves comuns a diversas operações, foram selecionados os mais recorrentes conforme os 

itens a seguir: 

 a. Viaturas e equipamentos que foram deslocados para as missões que estavam sem 

uso por um longo período de tempo e apresentaram falhas no decorrer dos trabalhos: 

Esse tipo de problema é recorrente nas unidades de engenharia que estão em ócio 

operativo que, consequentemente, tem a confiabilidade de sua frota reduzida, porém a ausência 

de atividades relacionadas ao emprego de determinado ativo não justifica o seu “ abandono”. A 

falta de utilização implica em inúmeros problemas para o mesmo como descarga de bateria, falta 



8 
 

de lubrificação de componentes do motor, ressecamento do combustível residual e consequente 

comprometimento de itens do sistema de alimentação, dentre outros, que podem ser prevenidos 

se forem adotadas as medidas preventivas no período de inatividade, como por exemplo 

desconectar os cabos da bateria e drenagem do combustível.  

É imprescindível a análise minuciosa das condições da frota durante o planejamento da 

operação através de uma inspeção rigorosa, mesmo com restrição de tempo, com a participação 

de todos os militares responsáveis pela manutenção e operação; Cmt Cia Eq (BEC) Cmt Pel Mnt 

( Btl e Cia Cmb), operadores e mecânicos, somente após o aval destes deve – se confirmar a 

participação de determinado ativo na atividade de apoio, com a finalidade de se evitar possíveis 

desfalques durante a fase de  execução da missão.  

             b. Falta de mecânicos, motoristas e operadores habilitados 

A disponibilidade de pessoal ser inferior a necessidade é quase uma verdade absoluta 

quando se trata de recursos humanos nas unidades de Engenharia.  As renovações de frota não 

são acompanhadas da complementação de quadros necessários para sua operação e 

manutenção, algo que se torna evidente no planejamento de todas as missões que envolvam o 

emprego de ativos. 

Sabendo da necessidade de apresentar rapidamente uma equipe a ser empregada em 

situações de calamidade, recomenda – se a unidade encarregada do apoio levantar as 

necessidades de pessoal e encaminha – las ao escalão superior, por intermédio do canal técnico 

através dos Grupamentos de Engenharia, para que este possa verificar a possibilidade de alocar 

recursos humanos capacitados de outras unidades próximas de modo a reforçar a fração a ser 

destacada.  

Com o objetivo de aprimorar o gerenciamento de pessoal habilitado, sugere – se a 

inclusão na plataforma do Sistema Informatizado de Obras (SIOC) um mapa da força das 

Organizações Militares de Engenharia o qual contenha dados de pessoal e respectivas 

habilitações, com atualização constante, para que seja uma ferramenta facilitadora no rastreio 

de militares aptos para atividades especializadas. 

c. Ausência de equipe de manutenção volante no local da operação. 

No questionário realizado no presente trabalho, 33% dos entrevistados relataram que 

nas missões em que atuaram não contaram com o apoio de uma equipe de manutenção volante. 

Embora não seja um percentual alto, no entanto é preocupante, pois as atividades relacionadas 

ao tema desta pesquisa empregam seus ativos de modo prolongado e intenso, logo, é muito 

provável que ocorram paradas para manutenção dos mesmos. Dessa forma, é primordial 

raciocinar um apoio mínimo para proporcionar a fração executora da cooperação suporte técnico 
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em possíveis quebras, desafogando a mesma de encargos como a identificação e resolução de 

falha, o que geralmente ocorre quando não há esse acompanhamento especializado.  

 Todas as ações relacionadas ao gerenciamento de frotas, em especial a fase de 

planejamento, devem ser realizadas sob uma perspectiva pessimista, onde devem ser 

consideradas ocorrências que paralisem os ativos. Portanto, em consequência dessa lógica se 

faz necessário planejar o acompanhamento de uma fração com composição mínima de 

especialistas em mecânica e borracharia, podendo agregar mais especialidades conforme as 

especificidades dos equipamentos e viaturas envolvidos.  

É sabido que a ausência desse tipo de pessoal pode ser justificada, novamente, por 

carência de quadros especializados na OM. Para essas situações sugere – se a solicitação de 

reforço em pessoal, acompanhado de material, para o escalão superior, que por sua vez, poderá 

recorrer a ferramenta proposta no item anterior de localização de pessoal por critérios de 

habilitação.  

Outra alternativa é o encaminhamento da demanda para o órgão solicitante do apoio, 

para que o mesmo providencie o suporte necessário ao contratar oficinas mecânicas próximas 

da localidade da ocorrência. A terceirização de serviço de manutenção pode ser uma alternativa 

acessível tendo em vista a possibilidade de descentralização de recursos públicos em caráter 

emergencial para o agente coordenador dos trabalhos de resgate e salvamento, porém 

apresenta desvantagens como a pouca garantia de prontidão de apoio por se tratar de 

profissionais civis sob regime de trabalho diferenciado ao dos militares das FFAA.  

 

d. Insuficiência de peças de alta mortalidade  

Outra dificuldade relatada pela totalidade dos entrevistados que acusaram a ocorrência 

de falhas nos equipamentos e viaturas foi a insuficiência de peças de alta mortalidade (como 

pneus, baterias e lubrificantes), ou seja, nesses casos relatados o ativo teve sua atividade 

interrompida por um problema previsível e de fácil prevenção.  

A composição de um estoque mínimo de peças de alta mortalidade é um dos princípios 

básicos do gerenciamento de frota, pois são componentes finitos que tem sua vida útil 

relacionadas ao consequente emprego do ativo. Podemos afirmar que a substituição de itens 

dessa natureza é um dos aspectos mais fáceis da atividade de manutenção, pois já é sabido o 

que deve ser trocado e quando, bastando apenas acompanhar o nível de desgaste para precisar 

o momento ideal de parada e substituição.  

Porém, apesar da facilidade de previsão há o fator custo que pode interferir na 
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composição do estoque mínimo. À título de exemplo, os pneus de um trator multiuso da 

fabricante Bobcat, modelo facilmente encontrado nas OM de Eng, tem o seu valor médio unitário 

de R$ 750,00, conforme pesquisa de preço, com valores médios de mercado, no período de julho 

de 2020. Ou seja, trata – se de materiais com custo elevado considerado como um entrave para 

aquelas unidades que sofrem com escassez de recursos. 

A sugestão para suprir esse tipo de carência é solicitar apoio de recursos ou até mesmo 

pelo próprio fornecimento de peças ao órgão solicitante do apoio, tendo em vista que a aplicação 

das mesmas será em prol da própria atividade de cooperação requisitada.  

e. Ausência ou estrutura precária para suporte de manutenção, lubrificação e 

abastecimento 

Esse tópico foi relatado por diversos entrevistados que vivenciaram essa dificuldade 

logística na fase de execução do apoio, algo que poderia ser resolvido com o deslocamento de 

unidades móveis de lubrificação, oficina e abastecimento. A insuficiência de caminhões do tipo 

oficina e lubrificante nas Organizações Militares, quer seja por emprego em outras atividades, 

quer seja por indisponibilidade motivada por questões de manutenção ou até mesmo ausência 

desses nobres meios compõem a lista de possíveis causas que prejudicam esse tipo de suporte. 

As propostas que visam o aprimoramento desse apoio logístico de manutenção e 

abastecimento, de extrema importância na continuidade das operações, seguem duas vertentes: 

a primeira, aos moldes dos itens anteriores, é recorrer ao escalão superior, através dos 

Grupamentos de Engenharia, para que esses localizem viaturas disponíveis em outras OM de 

Eng e até mesmo em unidades logísticas como por intermédio das Regiões Militares ou 

Grupamentos Logísticos tendo em vista que esses ativos compõem a frota das unidades 

logísticas do EB.  

A segunda proposta, cuja solução é externa, é juntamente com o órgão solicitante do 

apoio localizar estruturas próximas ao local da ocorrência para serem adaptadas com a finalidade 

de oferecerem o devido suporte de manutenção, lubrificação e abastecimento dos equipamentos 

e viaturas empregados. Postos de combustíveis ativos, oficinas das secretárias de serviços 

urbanos ou equivalente das prefeituras locais são alternativas que podem ser aproveitadas para 

solucionar o problema em questão.  

3.2 Pontos fortes 

Foram observados pelos participantes das entrevistas e questionários aspectos positivos 

na execução dos apoios, inclusive, segundo os militares ouvidos, foram motivo de elogios por 

parte dos servidores das agências apoiadas. A seguir são apresentados os principais tópicos 

observados:   



11 
 
a. Bom estado de conservação dos equipamentos e viaturas; 

b. Diversidade da frota, principalmente de equipamentos pesados; e 

c. Prontidão e comprometimento das tropas empregadas. 

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta atual fase da pesquisa pode – se concluir que foram alcançados os objetivos 

propostos para a mesma, pois foi possível identificar e analisar as peculiaridades, positivas e 

negativas, das cooperações interagências que envolveram o emprego da frota das unidades de 

engenharia do EB na década atual, essas, por sua vez, cada vez mais tornam – se  atraentes 

diante dos órgãos ligados à defesa civil, geralmente carentes de meios, no gerenciamento de 

crises provocadas por desastres naturais e catástrofes que assolam com frequência o território 

nacional.  

A revisão da literatura agregou confiabilidade a pesquisa ao balizar o entendimento de 

fundamentos teóricos dos variados conceitos apresentados no estudo e a localização de 

atividades que se enquadrassem no tema. Como apresentado inicialmente, o estudo abordou 

três vertentes distintas: amparo para atuação do EB e de seus meios em atividades subsidiárias, 

gerenciamento e manutenção de frotas e pesquisa jornalística de ocorrências correlatas ao 

assunto.  

Com o advento da Lei Complementar (LC) no 97, de 9 de junho de 1999 delega as Forças 

Armadas (FFAA) atribuições subsidiárias, dentre elas a cooperação com a defesa civil, o EB 

passa a ser integrante do SINDEC, ou seja, passa a oferecer em eventuais mobilizações 

emergências de sua força operativa em pessoal e material, todo o sistema de engenharia 

também compõem esse meio nobre de auxílio.   

Como consequência, durante a década seguinte da promulgação da citada lei, entre os 

anos de 2001 a 2010, a Força Terrestre regulamentou esse tipo de atividade através da 

publicação da Portaria Nº 802, de 08 de novembro de 2006, a qual sistematizou a dinâmica de 

acionamento das Organizações Militares em situações emergenciais relacionadas ao apoio em 

prol de órgãos de Defesa Civil.  

De todas as funções de combate do EB a que oferece maiores opções para auxílio de 

trabalhos emergenciais distintos, como deslizamentos de terra e desabamentos de edifícios, por 

exemplo, o sistema Mobilidade, Contramobilidade e Proteção (MCP) é o que possui maior 

atratividade, pois suas unidades de engenharia contam com uma versátil frota de equipamentos 

leves e pesados capacitados para atuarem em trabalhos como os citados acima. Esse atrativo e 

a possibilidade de acionamento iminente faz aumentar a importância de contar com uma frota 

pronta que requer uma primorosa gestão de sua manutenção.  

 As entrevistas e questionários com oficiais que já atuaram em ocasiões enquadradas 
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no tema em tela acusaram problemas diversos, porém, quando comparados entre si, são 

similares e decorrentes da gestão da manutenção da frota. As dificuldades listas no subitem 

anterior (“ 3.1 Dificuldades”) estão listadas abaixo seguidas das propostas de produtos sugeridos 

visando a otimização de nas cooperações futuras: 

 -  Falta de mecânicos, motoristas e operadores habilitados; 

 -  Ausência de equipe de manutenção volante no local da operação;  

 -  Insuficiência de peças de alta mortalidade; e 

 - Ausência ou estrutura precária para suporte de manutenção, lubrificação e 

abastecimento. 

Essas necessidades relatadas pelos entrevistados têm suas possibilidades de resolução 

que extrapolam os limites das unidades apoiadoras que por sua vez, inevitavelmente, precisam 

encaminha – las para o escalão superior, neste caso os Grupamentos de Engenharia (Gpt E), 

ou para a agência requisitante do apoio.  

Para resolução e atendimento no âmbito EB, a proposta é a criação de ferramentas no 

Sistema Informatizado de Obras (SIOC), plataforma da internet gerenciada pela Diretoria de 

Obras de Cooperação (DOC), no tocante a gestão de recursos humanos , que informem as 

habilitações dos militares e servidores civis integrantes das OM de Engenharia e seu estado de 

prontidão, atualizadas constantemente, para que os Gpt E ao receberem as demandas de suas 

unidades possam visualizar nessa ferramenta a possibilidade de alocar quadros disponíveis em 

prol da OM executora de determinado apoio.  

Referente ao apoio em material – peças de alta mortalidade e viaturas de apoio para 

lubrificação e manutenção- pode ser adotada prática similar ao proposto anteriormente com o 

fornecimento de dados relativos a disponibilidade de peças, cuja alimentação e atualização de 

modo constante a encargo de cada OM. Desse modo, também será possível oferecer boas 

condições aos Gpt E na tomada de decisões que visem o auxílio aos elementos executores das 

cooperações.   

 A proposta para resolução externa ao EB é o encaminhamento das demandas para as 

agências requisitantes do apoio, para que ,por sua vez, possam verificar a possibilidade de suprir 

a carência, mais especificamente com o fornecimento de peças de alta mortalidade, equipe de 

manutenção volante e local de apoio para manutenção e abastecimento da frota, que podem ser 

obtidos com maior facilidade tendo em vista a situação emergencial e a consequente 

possibilidade de contratações diretas com aportes de recursos recebidos pelos mesmos.  

 Enfim, pode – se concluir que cada vez mais a engenharia do EB, é acionada para 

cooperar com atividades emergenciais em estruturas colapsadas com o envolvimento de vidas 

humanas em risco. O nível de prontidão das OM de engenharia para atividades dessa natureza 

está diretamente relacionado a uma gestão eficiente da manutenção de sua frota, meio nobre e 
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decisivo que pode fazer a diferença salvando vidas e bem contribuir com a sociedade.   
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico de conclusão do Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais do Cap Eng Victor Hugo Silva Cypriano, cujo tema é A Gestão da 
Manutenção da frota de Engenharia do Exército Brasileiro em apoio as atividades de Defesa 
Civil. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer sugestões ao Exército 
Brasileiro (EB), especialmente para as Unidades de Engenharia, de boas práticas de 
manutenção de seus ativos de modo a evitar eventuais indisponibilidades de equipamentos e 
viaturas ao receber pedidos de cooperação da citada natureza.  

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi selecionado, 
dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a 
gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando nos estudos referentes ao aperfeiçoamento da manutenção da frota de engenharia 
envolvidas em atividades junto a Defesa Civil. Será muito importante, ainda, que o senhor 
complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 
dos seguintes contatos: 

Victor Hugo Silva Cypriano (Capitão de Engenharia  – AMAN 2010) 

Celular: (19) 98126-2101 

E-mail: victor_cypriano@hotmail.com 

 

IDENTIFICAÇÃO 

   1. Posto atual? 

     (   ) Cel 

     (   ) TC  

     (   ) Maj 

     (   ) Cap 

     (   ) 1º Ten 

     (   ) 2º Ten 

     (   ) Asp Of 

     (   ) S Ten 

     (   ) 1º Sgt 

     (   ) 2º Sgt 
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     (   ) 3º Sgt 

 

   2.  A região onde o apoio ocorreu se encontra em qual C Mil A ?       

      (    ) CMA 

      (    ) CMN 

      (    ) CMNE 

      (    ) CML 

      (    ) CMSE 

      (    ) CMS 

      (    ) CMA 

      (    ) CMO 

      (    ) CMP 

 

3. Qual a OM em que o Sr. servia e em qual cidade ocorreu o apoio? 

    
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

 

  4. Quais eqp e vtr foram empregados na Op? 

          

        (    ) Retroescavadeira 

      (    )  Motoniveladora 

      (    ) Caçamba Basculante 

      (    ) Trator Agrícola sobre rodas 

      (    ) Escavadeira      

      (    ) Caminhão Oficina 

      (    ) Gerador Elétrico 

      (    ) Mini Carregadeira 

      (    ) Outros: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

5. Quando ocorreu o acionamento do apoio, qual era a localização dos equipamentos e 
viaturas a serem empregados? 
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      (    ) Na OM 

      (    ) Cedidos à outra OM 

      (    ) Empregados em outras operações 

      (    ) Outros: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

  

    6. Na fase preparatória da missão algum equipamento ou viatura necessário a missão 
estava indisponível? 

    (    ) Sim 

    (    ) Não 

 

7. Caso a resposta para o item anterior foi " sim", qual foi o procedimento adotado ? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

     8.O Sr. se recorda de alguma outra dificuldade encontrada, em relação a frota a ser 
empregada, na fase preparatória da missão? 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 9.Caso sua resposta foi " sim" no item anterior, havia equipe de manutenção volante no 
local para fazer o reparo? 

 

   (    ) Sim 

   (    ) Não 

 

   10.Caso a resposta do item anterior foi afirmativa, o Sr. se recorda de alguma dificuldade 
encontrada pelos mecânicos no reparo da falha (Ex: falta de peças e ferramentas, 
inexperiência da equipe de manutenção e etc.)? 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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     11. Durante a execução da missão o Sr. observou a realização dos seguintes 
procedimentos de manutenção na frota empregada? 

 

     (    ) Revisões programadas motivadas por alcance de  km/ horas  trabalhadas ou 
período de tempo alcançado em relação à última revisão. 

     (    ) Medição de dados do Eqp/Vtr com o objetivo de acompanhar a vida útil do ativo 
( Ex: medições do nível de desgaste do material rodante como pneus e esteiras). 

     (    ) Inspeção diária dos operadores/motoristas em seus respectivos Eqp/Vtr ,antes 
do início da jornada  de trabalho (Ex: Calibragem de pneus, verificação do nível de óleo 
lubrificante, aplicação de graxas em pontos diversos dos Eqp e etc) 

     (    ) Outros: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

   12. O Sr.  observou alguma  percepção de membros de outros órgãos envolvidos 
na operação em relação a contribuição prestada pela frota da sua OM? Caso afirmativo, 
por favor, faça um breve relato da experiência. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

      13. O Sr. possui alguma sugestão para aprimorar a atividade de manutenção para 
as futuras  missões dessa natureza? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Obrigado pela participação. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

                                 ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS (OPTRÔNICOS) 

 

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico de conclusão do Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais do Cap Eng Victor Hugo Silva Cypriano, cujo tema é A Gestão da 
Manutenção da frota de Engenharia do Exército Brasileiro em apoio as atividades de Defesa Civil. 
Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer sugestões ao Exército Brasileiro 
(EB), especialmente para as Unidades de Engenharia, de boas práticas de manutenção de seus 
ativos de modo a evitar eventuais indisponibilidades de equipamentos e viaturas ao receber pedidos 
de cooperação da citada natureza.  

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi selecionado, 
dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a 
gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando nos estudos referentes ao aperfeiçoamento da manutenção da frota de engenharia 
envolvidas em atividades junto a Defesa Civil. Será muito importante, ainda, que o senhor 
complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 
dos seguintes contatos: 

Victor Hugo Silva Cypriano (Capitão de Engenharia  – AMAN 2010) 

Celular: (19) 98126-2101 

E-mail: victor_cypriano@hotmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, Cursos e 

Estágios inerentes à área de estudo... 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

QUESTIONAMENTOS 

 

2. O senhor já participou de ações de colaboração junto a operações da Defesa Civil? Caso 

já tenha, por favor, relate qual operação, OM que servia na ocasião, período e função exercida? 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Quando ocorreu o acionamento do apoio, os equipamentos e viaturas a serem 

empregadas estavam na OM ou alocados em outras missões?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Na fase preparatória da missão algum equipamento ou viatura estava indisponível? Caso 

afirmativo, qual foi o procedimento adotado pela OM (Ex: Pedido de empréstimo de outra OM, 

apoiou a operação sem ele e etc.)? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. O sr. se recorda de alguma outra dificuldade encontrada, em relação a frota a ser 

empregada, na fase preparatória da missão? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Durante a missão, ocorreram falhas na frota? Caso positivo, havia equipe de mecânicos 

no local da operação para fazer o reparo ou o Eqp/Vtr foi transportado para a unidade? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. Caso a resposta ao item anterior foi afirmativa, o sr. se recorda de alguma dificuldade 

encontrada pelos mecânicos no reparo da falha (Ex: falta de peças e ferramentas, inexperiência 

da equipe de manutenção e etc.)? 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

      8. Durante a execução da missão o Sr. observou a realização dos seguintes procedimentos 

de manutenção na frota empregada?   

       (    ) Revisões programadas motivadas por alcance de  km/ horas  trabalhadas ou período 

de tempo alcançado em relação à última intervenção; 

       (    ) Medição de dados do eqp/vtr com o objetivo de acompanhar a vida útil do ativo ( Ex: 

medições do nível de desgaste do material rodante como pneus e esteiras); 

        (    )  Acompanhamento diário dos operadores/motoristas em seus respectivos eqp/vtr ,antes 

do início da jornada  de trabalho (Ex: Calibragem de pneus, verificação do nível de óleo 

lubrificante, aplicação de graxas em pontos diversos dos eqps e etc); 

       (   )  Outros: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. O Sr. pôde observar a percepção dos membros de outros órgãos envolvidos na operação 

em relação a contribuição prestada pela frota da sua OM? Caso afirmativo, por favor, faça um 

breve relato da experiência. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10. O Sr. possui alguma experiência e materiais relevantes (documentos, fotos e relatórios 

cujos acessos são liberados) que possam ajudar a ilustrar a sua opinião? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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      11. O Sr. possui alguma sugestão para aprimorar a atividade de manutenção para as 

próximas missões dessa natureza? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

12. O Sr. pode indicar outros militares e civis que possam contribuir com este estudo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 


