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DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E VIATURAS DA COMPANHIA DE 
EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO NOS BATALHÕES DE 

ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 
 

Háteras Thiago Freitas Dias1*  
 Francisco Gabriel Melo Silva2* 

 
RESUMO 
Atualmente, o Exército Brasileiro é cada vez mais empregado em obras de pavimentação e de 
cooperação, o que exige uma frota de equipamentos e viaturas de tamanho significativo. Diante disso, 
se faz necessário que seja adquirido marcas semelhantes, uma vez que o maquinário usado em tempo 
de não guerra, será também o utilizado em tempo de guerra, exigindo cada vez mais logística para 
peças de reposição, no caso de variação. Nesse mesmo sentido é necessário expertise do pessoal 
voltado para a manutenção, o maquinário atual conta com alta tecnologia e nosso efetivo temporário só 
pode permanecer por no máximo 8 anos. O trabalho busca mostrar essa realidade e apresenta soluções 
para enfrentar essas dificuldades.    
 
Palavras-chave: Exército Brasileiro. Obras de cooperação. Diversidade da frota. Logística. Expertise do 
pessoal. 
 
ABSTRACT 
Currently, the Brazilian Army is increasingly employed in paving and cooperation works that require a 
fleet of equipment and vehicles of significant size. Therefore, it is necessary that similar brands be 
acquired, since the machinery used in non-war time will also be used in wartime, requiring more and 
more logistics for spare parts, in case of variation. In this same sense, expertise from maintenance-
oriented personnel is required, the current machinery has high technology and our temporary staff can 
only remain for a maximum of 8 years. The work seeks to show this reality and presents solutions to face 

these difficulties. 

 
Keywords: Brazilian Army. Cooperation works. Fleet diversity. Logistics. Staff expertise. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Para que seja possível um estudo sobre a gestão da manutenção dos 

equipamentos e viaturas da companhia de equipamentos de engenharia e manutenção 

nas operações ofensivas é necessário contextualizar a localização no teatro de 

operações. De acordo com o manual EB70-MC-10.237 - A Engenharia das 

Operações: “Os elementos da F Ter podem realizar três operações básicas: 

operações ofensivas e defensivas (situação de guerra); e operações de cooperação e 

coordenação com agências (situação de guerra e situação de não guerra).” Nesse 

sentido, levando em consideração a doutrina, podemos perceber que: “Na Zona de 

Administração (ZA) encontra-se a Eng/CLTO, constituída, principalmente, por unidades 

de construção, cujo valor deve responder às necessidades desta parte do TO.” 

Corroborando com a ideia de valor e de trabalho de Engenharia na Zona de 

Administração, é possível destacar no manual EB70-MC-10.237 - A Engenharia das 

Operações, sobre o apoio geral de engenharia: “Tem por finalidade apoiar as 

unidades e as atividades da área de retaguarda, o que requer inúmeros trabalhos de 

Engenharia. Normalmente, o escalão superior assume parte dessas atribuições.”. 

Para elucidar ainda mais o estudo, é necessário conhecer a cadeia de comando, 

de acordo com o manual C 5-162, um Grupamento de Engenharia é constituído de três 

Batalhões de Engenharia de Construção, e este, por sua vez, constituído da 

Companhia de Equipamento de Engenharia, a missão da Companhia de Engenharia 

Equipamento e Manutenção é: 

 

Fornecer equipamento pesado de engenharia e operadores às companhias de 
engenharia de construção, conforme as necessidades e a previsão feita pelo 
comando do batalhão. Realizar a manutenção de campanha de todo o seu 
equipamento orgânico e fiscalizar seu emprego pelas subunidades. (BRASIL, 
1973, p. 4-12) 

 

Diante do exposto, é possível apresentar dificuldades e possibilidades da gestão 

da manutenção. Atualmente, os equipamentos e viaturas utilizados tem um 

quantitativo cada vez maior nos Batalhões de Engenharia de Construção, exigindo 

expertise não só no controle de manutenção, mas também em conhecimento nas 

mais novas tecnologias.  
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É nítido que as frotas dos Batalhões de Engenharia de Construção aumentaram 

significativamente, a exemplo do 8º Batalhão de Engenharia de Construção que teve a 

missão de pavimentar a BR-163, tornando necessário renovar e mobilizar toda a sua 

frota para a região, para concretizar essa obra foram investidos mais de 2 bilhões de 

reais, segundo o site oficial do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte 

(DNIT). 

1.1 PROBLEMA 
 

A dificuldade que esbarra na gestão da manutenção é a padronização da frota. 

Atualmente, em período de não guerra, os órgãos públicos adquirem os equipamentos 

e viaturas por meio de diferentes licitações (lei 8.666), isso torna a aquisição 

dependente do menor preço oferecido no mercado, havendo diversas marcas e 

diferentes tipos de instruções fornecidas pelos fabricantes. Como em um possível 

acionamento, teríamos que usar a frota constituída, isso exigiria ainda mais 

capacidade para uma manutenção de qualidade e almoxarifados cada vez maiores 

para armazenar um estoque mínimo de peças de reposição.  

No intuito de conseguir uma capacitação melhor, exige-se prática. O Exército 

Brasileiro se depara com outro problema, haja vista que o tempo máximo permitido de 

serviço militar temporário são 8 (oito) anos, obrigando militares com experiência a 

serem licenciados e reiniciar o ciclo de aprendizado de novos jovens. 

Diante dos argumentos apresentados que corroboram com a necessidade de 

levantamento de soluções para que sejam possíveis uma melhor logística e a 

capacitação do pessoal na Companhia de Engenharia Equipamento e Manutenção, 

visando uma conservação e correção dos problemas dos ativos com qualidade, com 

tempestividade e com expertise, fica coerente perceber que existe um óbice. 

Nesse sentido, para que seja possível levantar respostas, esse trabalho será 

voltado para o seguinte problema: como tornar possível a realização de uma 

manutenção eficaz nas Companhia de Engenharia Equipamento e Manutenção com a 

dificuldade logística, diversidade da frota e inexperiência da tropa?   

1.2 OBJETIVOS 
 

Este trabalho terá o objetivo geral de estudar soluções para superar as 

dificuldades logísticas, a diversidade da frota e a inexperiência das tropas do Exército 

Brasileiro, no que tange a gestão e manutenção.  
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1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) O desenvolvimento de ferramentas, como softwares de manutenção capazes 

de otimizar decisões com análise do controle de estoque e o histórico de quebras; 

b) O estudo para viabilizar a aquisição de equipamentos e viaturas semelhantes, 

com justificativas plausíveis, facilitando em todos os aspectos a manutenção, em 

especial logística; 

c) levantar soluções para o aumento de contratações de mão de obra 

especializada, como cabo técnico temporário, sargento técnico temporário e até 

mesmo mão de obra civil. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

Todas as vezes em que o Exército Brasileiro é utilizado para executar operações 

de engenharia por meio de obras de cooperação em proveito do desenvolvimento 

nacional, é assinado um termo de execução descentralizado, com o órgão concedente 

do recurso, o qual contempla o projeto da obra e o Plano de Trabalho estipulado para 

o cumprimento da missão.  

Na sequência é mobilizada uma Organização Militar (OM), normalmente um 

Batalhão de Engenharia de Construção com mais possibilidades de cumprir o 

determinado, uma vez designado é de especial importância que o período planejado 

seja cumprido, sob pena de descontentamento da população, além do aumento de 

gastos fixos que estão ligados ao tempo da obra, como por exemplo: energia, 

alimentação, aluguel e outros. 

No tocante a guerra, a Companhia de Equipamento de Engenharia e 

Manutenção, fica na Zona de Administração, onde os trabalhos são similares aos 

trabalhos em tempo de paz e exigem uma presteza ainda maior do que as operações 

de cooperação, permitindo que a tropa empregada em primeiro escalão tenha o 

máximo de meios disponíveis para melhoramentos da rede mínima de estradas, 

instalações, brechas e todo e qualquer trabalho necessários após conquistado a área 

pleiteada.   

Diante do exposto, um fator que é diretamente proporcional ao sucesso do 

cumprimento do prazo de uma obra ou de trabalhos de engenharia em uma operação 

é a disponibilidade dos seus equipamentos e viaturas e a experiência de seus 

mecânicos. Portanto, existe uma justificativa do presente trabalho, haja vista que os 

Batalhões escolhidos, terão que otimizar a gestão da Companhia de Engenharia e 
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Manutenção para combater a dificuldade logística, diversidade da frota e inexperiência 

da tropa, no intuito de permanecer com o máximo de disponibilidade possível, 

levantando o nome da força e economizando gastos desnecessários.  

2  METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa pretende se aprofundar na atual doutrina sobre a gestão da 

manutenção dos equipamentos e viaturas da companhia de equipamentos de 

engenharia e manutenção nas operações ofensivas, analisando posteriormente as 

particularidades que são utilizadas nos Batalhões de Engenharia de Construção, 

comparando com o que ocorre com as grandes empresas similares e com a literatura 

disponível sobre a assunto nacional e internacional. 

Nesse sentido, será analisado em quais batalhões de engenharia de construção 

a gestão mais funciona e apresentado soluções para contornar e otimizar os 

resultados. Nessa sugestão doutrinária se pretende, ao final do presente estudo, 

concluir sobre os seguintes aspectos ideais já levantados anteriormente, comprovando 

através de literatura e amostras: a importância de um “software” de controle, da 

homogeneização da frota e da experiência dos mecânicos/gestores na maior 

disponibilidade da frota e redução de custos.   

A população da presente pesquisa compreende militares do Exército Brasileiro, 

que estão exercendo funções relacionadas a gestão de manutenção, em especial da 

Arma de Engenharia que estão no Comando da Companhia de Engenharia e 

Manutenção, estendendo-se aos seus subordinados que exercem a função de 

mecânicos. 

A fim de permitir uma análise de informações provenientes de pessoal 

diretamente ligado ao tema apresentado, a amostra terá como requisito geral ser 

voluntário.  

O delineamento da pesquisa será realizado através de uma maneira descritiva e 

bibliográfica, que se constitui nas fases de buscar por literaturas a respeito do assunto, 

levantar uma pesquisa de opinião, coletar os dados, criticar  dados e discutir os 

resultados para sugerir uma doutrina a ser utilizada para alcançar a solução do 

problema.  
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Os procedimentos metodológicos adotados para o levantamento dos dados da 

pesquisa, foi inicialmente uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de abordar 

literaturas nacionais e internacionais que abrangem o assunto. 

Em um segundo momento, será estudado e comparado doutrinas semelhantes 

em empresas voltadas para manutenção (nacionais e multinacionais) e doutrinas dos 

exércitos de outros países, no tocante aos cuidados com equipamentos e viaturas. 

Uma entrevista com os comandantes atuais de Companhia de Engenharia 

Equipamento e Manutenção, levantará os principais problemas na doutrina atual e 

mostrará soluções baseados em locais que foi obtido êxito, juntamente com soluções 

levantadas nas literaturas disponíveis. 

Os questionários serão distribuídos para os gestores de manutenção e haverá 

perguntas não só da parte de gestão, mas também no tocante a conhecimento dos 

mecânicos presentes na Companhia, permitindo levantamento de falhas em pessoal 

e/ou material   

 Como critério de inclusão, teremos todos os estudos relacionados gestão da 

manutenção dos equipamentos e viaturas, para aplicação na Companhia de 

Engenharia Equipamento e Manutenção, haja vista que os Batalhões de Engenharia 

de Construção têm crescido exponencialmente na sua frota e na necessidade de 

logística para eficácia da disponibilidade. 

 Como critério de exclusão, teremos estudos e doutrinas obsoletos, que não 

traduzem mais a realidade de uma frota grande, complexa e tecnológica.   

  

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Como já explicado a localização da tropa nas operações, segundo o manual A 

Engenharia nas Operações: “Na Zona de Administração (ZA) encontra-se a 

Eng/CLTO, constituída, principalmente, por unidades de construção, cujo valor deve 

responder às necessidades desta parte do TO.” (BRASIL, 2018, p. 3-2). Transpondo 

para uma situação de paz, conforme descrito na Lei Complementar nº 97, com 

redação alterada pela Lei Complementar nº 117: 

 

Art. 17-A. Cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como 
atribuições subsidiárias particulares:  

(...) 

      II – cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais e, 
excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras e serviços 
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de engenharia, sendo os recursos advindos do órgão solicitante; (grifo nosso); 
(BRASIL, 1999). 

 

Nesse intuito, cada vez mais é importante a disponibilidade da frota. De 

acordo com as Normas Administrativas Relativas a Manutenção (NARMNT):  

Art.13. O planejamento da Manutenção é realizado anualmente e consolidado 
por intermédio dos Programas Internos de Trabalho (PIT), com recursos 
oriundos de Atividades, Projetos e Programas, de acordo com diretrizes do 
escalão superior, com vistas a aumentar os índices de disponibilidade e a vida 
útil do material. 
 Parágrafo único. O planejamento da manutenção abrange as seguintes 
subatividades: 
 I - levantamento das necessidades em suprimento e em serviços de 
manutenção; 
 II - obtenção de recursos para suprimento e serviços;  
III - distribuição; e, 
 IV - controle.(NARMNT, 2002, p. 15) 
 
 

Com o aumento da frota destinado aos Batalhões de Engenharia de Construção 

se faz necessário um planejamento cada vez mais detalhado para otimizar os 

controles, exigindo em função exponencial, mais pessoas, programas e planilhas 

dedicadas exclusivamente nesse controle.  

De acordo com as Normas Administrativas Relativas ao Material de 

Engenharia: 

 

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 (grifo nosso). (BRASIL, 
2018) 

 

Nessa norma, podemos perceber a importância da disponibilidade, prazo e custo. 

Uma frota homogênea e de qualidade traz benefícios nessa perspectiva. Isso ocorre, 

devido a facilidade de estoque de peças de reposição por serem iguais, e o baixo 

custo, uma vez que as compras são maiores do mesmo insumo.  

Voltados na importância de pessoal especializado na logística, para aumento da 

eficácia na disponibilidade, podemos tomar por base uma literatura estrangeira, de 
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acordo com o manual “Régimen Funcional de Logística de Material”, do exército 

argentino: 

 

Dentro de cada função logística, uma série de ações é desenvolvida para 
especificar o suporte à força, que será chamado de atividades logísticas. Para 
isso, serão realizadas atividades comuns a todos os campos de direção (elas 
serão aplicáveis ao ciclo logístico e incluirão: planejamento, organização, 
execução e supervisão). (REPULBLICA ARGENTINA, 2008, p.3) 

 

Com o aumento da frota nos Batalhões de Engenharia de Construção, fica 

evidente a necessidade de maior controle. Temos que nos prevenir com sistemas 

informatizados. De fato, conforme o livro A Organização, o Planejamento e o Controle 

da Manutenção: 

 

 O controle manual permite uma visão global, é de implantação mais 
econômica e aceita menor envolvimento do pessoal para implantação. Mas só 
use se a sua empresa for muito pequena. Poucas máquinas. Ainda assim se a 
empresa precisa crescer, você deverá informatizar. Por que não iniciar já?  
O controle informatizado permite simplicidade operacional, permite 
levantamento de dados para uso na empresa como um todo, é muito mais 
confiável e acima de tudo, é de uso mais amplo na empresa, pois integra 

diversas áreas da empresa. (Filho, 2008, p.127) 

 

Ainda corroborando com a importância do controle para a efetiva disponibilidade 

dos equipamentos e viaturas de responsabilidade da Companhia de Engenharia 

Equipamento e Manutenção com o menor custo, segundo o livro Indicadores e Índices 

de Manutenção: 

 

O levantamento de dados sobre máquinas e seu tratamento estatístico, 
quando ocorre corretamente analisados, contribuem para que as rotinas de 
manutenção sejam simplificadas, que estas mesmas rotinas sejam corrigidas 
ou completadas, faz com que os gastos sejam reduzidos e que a máquina 
esteja sempre na sua condição máxima de disponibilidade. (FILHO, 2006, p. 
84) 
 

Além disso, favorecendo com tudo que foi dito, é possível perceber ainda na 

literatura estrangeira a necessidade de conhecer o equipamento a fundo, conforme 

“Régimen Funcional de Arsenalestomo II”, manual do exército argentino:  

 
 Cuidado com materiais de estoque. O desempenho máximo de uma 
equipe dependerá de: 
a. Seu estado de conservação;  

b. a precisão de seus mecanismos e dispositivos; 

c.  o tratamento que é dado em seu manuseio e uso. 
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Para isso, será necessário conhecer o procedimento, a oportunidade e os 
elementos a serem utilizados em sua limpeza, as precauções a serem 
tomadas antes, durante e depois de sua operação e a maneira de inspecioná-
lo de acordo com os requisitos estabelecidos pelos respectivos regulamentos 
técnicos. (REPÚBLICA ARGENTINA, 2009)  

 

A importância da pronta resposta de manutenção, também pode ser observada 

na tropa de engenharia dos Estados Unidos, país com doutrina militar bastante 

elevada e observada mundialmente, como se pode perceber em relato no site da “USA 

Army”: 

 

O complexo de instalações para manutenção de veículos teatrais oferece um 
meio econômico para fazer com que os MRAPs sejam desativados localmente, 
em vez de enviá-los ao Kuwait para manutenção", disse Deborah Duncan, 
vice-presidente de Programas e Gerenciamento de Projetos do Oriente Médio. 
"Ter o MRAP em serviço rapidamente é fundamental para salvaguardar 
nossos soldados e civis que apóiam as missões dos EUA no Afeganistão. 
(U.S.ARMY, acesso em 05/10/2019) 

  

Outra exigência atual, com equipamentos eletrônicos é a experiência dos 

mecânicos. De acordo com artigo da Revista M&T: 

 

O setor de máquinas e equipamentos para construção e mineração 
vem implementando tecnologias habilitadoras para a manufatura 
avançada – termo cunhado nos EUA -, ou Indústria 4.0, na definição 
da Alemanha. (...) 

A     evolu  o  ndustrial é caracterizada pelo uso de sistemas 
ciberf sicos, unindo a rob tica e sistemas de intelig ncia com impacto 
na velocidade de produ  o e na efici ncia”, diz Seixas. “ sso permite 
ter um produto de acordo com a expectativa do usu rio, que hoje tem 
expectativas geradas por outras ind strias, como a de mobilidade. Ao 
adquirir um ve culo, por exemplo, esse consumidor vai querer a 
mesma experi ncia que tem no  aze. (...) (NERY,2019,p.68) 

 

 Para acompanhar essa evolução, precisamos de profissionais de altíssimo 

conhecimento, levando vários anos para que seja possível manusear essas máquinas 

com tantas tecnologias. Paralelo a isso, conforme a EB30-N-30.009: 

 

§ 1º As prorrogações são por um período de doze meses, exceto a última, que 
pode ser concedida por um período menor, de modo a não ultrapassar o 
tempo máximo de: 

I - oito anos de serviço público para Of e Sgt; e 

II - oito anos para os Cb/Sd. (Alterado pela Port nº 11-DGP, de 22 JAN 2014). 
(BRASIL,2012, Art. 149): 
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Nesse sentido, a cada 8 anos, se faz necessário uma nova fase de aprendizado, 

haja vista que é que um novo militar, recém incorporado, adquirindo a expertise.  

Para contornar essa situação, uma das alternativas é a terceirização dos serviços 

que existe vantagem e desvantagem. A terceirização está regulada pelo EB10-N-

08.010: 

Para a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e 
aquisição de peças para viaturas e veículos administrativos e operacionais, 
bem como máquinas e equipamentos de engenharia, poderá ser utilizada a 
modalidade de licitação Pregão Eletrônico, no Sistema de Registro de Preços, 
tendo como critério de julgamento o menor preço, com base no maior 
desconto oferecido sobre a tabela de preços do fabricante. (BRASIL, 2018, Art 
4º) 

 

Isso faz com que possamos superar algumas dificuldades encontradas para a 

manutenção com eficácia, porém um dos problemas de terceirização é o aumento do 

custo com manutenção, por isso é necessário usar com cautela essa alternativa, haja 

vista segundo a IN 21/05: 

O coeficiente de manutenção adotado pelo DNIT considera os gastos 
referentes à realização de serviços e substituição de peças e serviços de 
manutenção. (...) 

Os coeficientes adotados pelo DNIT tiveram como referência os 

procedimentos adotados pelos fabricantes de equipamentos para estimar o 

custo de manutenção. Tendo em vista haver grande possibilidade de que os 

equipamentos do SOC [Sistema de Obras de Cooperação] sejam empregados 

em condições diferentes das imaginadas pelos fabricantes, é interessante que 

se utilize coeficientes que reflitam esta realidade. (BRASIL,2005) 

Outra desvantagem de terceirizar grande parte dos serviços é não cumprir um 

dos objetivos da incorporação dos novos soldados, que seria profissionalizar o 

reservista, entregando para a sociedade um cidadão melhor e mais profissional. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 
 

Através das entrevistas, será possível verificar a situação atual do Exército 

Brasileiro no que tange a gestão da manutenção na Companhia de Engenharia 

Equipamento e Manutenção, nesse sentido será verificado os meios utilizados, o 

quantitativo da frota e a expertise do pessoal envolvido, tudo isso comparado a taxa de 

disponibilidade aliado ao emprego da frota atual.  

Após estudado, será confrontado a doutrina utilizada, com o referencial 

bibliográfico nacional e internacional estudado.  
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Os questionários a serem distribuídos tem por objetivo levantar erros comuns e 

coletar dados para elucidar com referencial teórico o problema da manutenção, bem 

como demonstrar doutrinas que deram certo na gestão da Companhias de Engenharia 

Equipamento e Manutenção.  

Além disso, diante dos resultados, apresentar soluções para o aumento da 

presteza e confiabilidade da manutenção, tais como a implementação de software de 

controle, homogeneização da frota, experiência da tropa, entre outros. Tudo isso, 

visando um aumento da economicidade, da presteza, eficiência e eficácia da 

manutenção dos ativos dos Batalhões de Engenharia de Construção, não só em 

período de paz, como em um possível conflito. 

 
2.2.1 ENTREVISTA 

 

Foram buscadas experiências junto à militares que possuem cursos e experiência 

na área de manutenção da frota de equipamentos e viaturas. As entrevistas 

exploratórias, foram executadas conforme abaixo: 
 

Nome Justificativa 

MARCUS CESAR ALVES RIBEIRO – Major de 

Engenharia do Exército Brasileiro 

REALIZOU CURSO DE EQUIPAMENTO 

DE ENGENHARIA PARA OFICIAIS NO ANO 

DE 2009; CHEFIOU A SEÇÃO DE CONTROLE 

DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 

EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO 9º 

BATALHÃO DE ENGENHARIA DE 

CONTRUÇÃO; COMANDOU A COMPANHIA 

DE ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS E 

MANUTENÇÃO DO 8º BATALHÃO DE 

ENGENHARIA DE CONTRUÇÃO; E 

ATUALMENTE CURSA A ESCOLA COMANDO 

E ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO. 

DIOGO LIMA DE ARAÚJO – Capitão de 

Engenharia do Exército Brasileiro 

REALIZOU CURSO DE EQUIPAMENTO 

DE ENGENHARIA PARA OFICIAIS NO ANO 

DE 2011; FOI OFICIAL LOGÍSTICO NO 5º 

BATALHÃO DE ENGENHARIA DE 

CONSTRUÇÃO; CHEFE DA 4ª SEÇÃO NA 

MISSÃO DE PAZ NO HAITI; E COMANDOU A 

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 
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EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO 8 

ºBATALHÃO DE ENGENHARIA DE 

CONTRUÇÃO. 

Quadro 1 – Quadro de militares entrevistados Fonte: O Autor 

 
 

2.2.2 QUESTIONÁRIO 

 
O estudo foi limitado aos militares que exerceram a função de gestor e 

mecânicos de manutenção em diversas companhias de equipamento de engenharia e 

manutenção.  

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A pesquisa bibliográfica buscou literaturas para comprovar a importância de uma 

execelência da gestão da manutenção, não só de material, mas também de pessoal. 

Nesse sentido, para ratificar ou retificar a literatura, foi realizado uma pesquisa que 

atingiu 85 militares que exercem funções na Companhia de Engenharia de 

Equipamentos e Manutenção com os seguintes resultados: 

  

 

 

 Analisando a primeira pergunta do questionário é possível notar a diversificação 

do pessoal envolvido, isso será de extrema importância para que possamos analisar 

opiniões de militares antigos e modernos que estão envolvidos com a parte 
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administrativa e com a parte operacional da manutenção de ativos. 

 
Já na parte de função exercida, podemos notar temos uma alta diversidade de 

funções, desde da parte administrativa, como chefe da seção de controle, chefe da 4ª 

Seção, alcançando a parte prática, como os mecânicos, comandante de pelotão de 

manutenção. Mais uma vez as respostas do questionário se apróxima da realidade, 

haja vista que não é observado apenas o lado do gestor, mas também do indivíduo 

que está diretamente na manutenção. Vale ressaltar que existem entrevistados que 

exerceram mais de uma função.  

 

 

 

Corroborando com o que foi explanado acima, existem indivíduos que tem as 

3 e 4 Quais cursos e estágios na área de manutenção o 
senhor possui? 

CURSO DE EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA (36%) CURSO DE GERENCIAMENTO DE FROTA (22%)

ESPECIALIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO (9%) OUTROS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO (32%)
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mais diversas especializações, em especial o Curso de Equipamento de Engenharia 

com 36,5 % dos entrevistados. Existe militar que realizou mais de 1 (um) curso.  

 

 

 Ainda com o intuíto de demonstrar a diversidade e a amplitude da pesquisa, 

entre os individuos que respoderam o questionário, temos experiências que já serviram 

ou servem em todos os Batalhões de Engenharia de Construção, bem como do 1º e 2º 

Batalhão Ferroviário, que recentemente eram respectivamente o 11º Batalhão de 

Engenharia de Construção e do 12º Batalhão de Engenharia de Construção. Fora isso, 

temos nos indivíduos pesquisados, experiências em Organizações Militares de 

Material Bélico e de Batalhões de Engenharia de Combate, possuidores de 

equipamentos e viaturas. 

 

 Pode-se perceber que 98,8% das respostas concordam que existem diversas 

5. QUAIS OM O SENHOR JÁ SERVIU? 

1º BEC/1º Bfv (15%) 2º BEC (5%) 3º BEC (2%) 4º BEC (2%)

5º BEC (6%) 6º BEC (3%) 7º BEC (3%) 8º BEC (17%)

9º BEC (7%) 10º BEC (1%) 11º BEC/2ºBfv (3%) Outros (38%)
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marcas do mesmo equipamento ou viatura. Ratificando que no Exército Brasilileiro 

existe uma alta diversidade da frota e que existe um problema com relação a 

homogeneidade da mesma.  

 

 

 

 

 Analisando o gráfico, é possível perceber que 90,6% dos indivíduos que 

responderam, ratificam que as diferentes marcas dificultam para que seja realizado um 

estoque com eficiência e uma alta disponibilidade. Pode-se verificar nas respostas, 

que existe maior necessidade de peças de diferentes modelos para manter a 

disponibilidade alta. Isso influenciaria diretamento numa área maior nos Batalhões e 

numa possível Zona de Administração no contexto das operações. 
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 Analisando as respostas é possível perceber que 83,5% dos indivíduos 

concordam que a diversidade da frota dificulta o controle, a manutenção preventiva e o 

estoque de peças de alta mortalidade. Uma das experiências que é possível explorar 

nessa pergunta, é a seguinte: “O recurso or ament rio era insuficiente para atender a 

demanda e consequentemente o estoque era muito baixo. Porém, a diversidade de 

viaturas e peças impactava em mais tempo para levantamento de necessidades e do 

processo de compra.” Pode-se ainda extrair dessa pergunta, que seria necessário o 

emprego de mais pessoal, para que houvesse o efetivo controle das peças.  
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É possível perceber que 71,8% dos entrevistados, ratificam que existe uma 

dificuldade logística para o envio das peças para os diversos destacamentos. Fazendo 

um paralelo com a Zona de Adminstração, que trabalha de maneira análoga, 

poderíamos perder eficácia com envio de peças equivocadas e equipamentos e 

viaturas indisponíveis, diminuindo a força de trabalho. 

 

 

 
Analisando a experiência da tropa, é possível perceber que 85,9% dos 

entrevistados concordam que a diversidade da frota influencia nos profissionais 

mecânicos, uma vez que eles precisam se especializar nas peculiaridades das 

máquinas diferentes. 

 

 
De acordo com o gráfico, 91,8% dos entrevistados ratificam que a mão de obra 

especializada no Exército Brasileiro precisa ser melhorada, que sempre estamos com 

uma mão de obra inexperiente. Nesse intuíto é necessário que tenhamos sempre 
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pessoas mais experientes e uma manutenção mais fácil para que os conhecimentos 

sejam passados. 

 

 

 

 
 

De acordo com o gráfico é possível perceber que 96,5% concordam que o 

Sargento/Cabo Técnico temporário e a mão de obra civil é importante para 

complementar possíveis inexperiências dos militares recém ingressos. Ratificando o 

que foi explanado na literatura, onde é mostrada uma quantidade maior de ativos 

novos e complexos de serem manutenidos.  

 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da análise de dados, foi possível contrastar a doutrina pregada nas 

diversas literaturas com a prática. Dessa maneira, foi admissível levantar soluções 

para os problemas com a gestão da manutenção na Companhia de Engenharia 

Equipamento e Manutenção dos Batalhões de Engenharia de Construção no tocante à 

diversidade da frota, logística e inexperiência da tropa.  

 Foi possível verificar que é necessário aprimorar a doutrina atual no tocante a 

aquisição de uma frota homogênea, isso foi ratificado através do 

questionário/entrevista, pois facilitaria o estoque, o conhecimento de manutenção do 

pessoal tropa.  

Ainda nesse sentido, com a similaridade da frota, foi possível perceber que a 

logística de manutenção exige almoxarifados menores para peças de manutenção 

preventiva, corretiva, uma vez que a homogeneidade da frota nos traz esse benefício 
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pela igualdade do componente a ser substituído, além de facilitar o transporte e 

armazenamento.  

Outra solução que foi possível levantar é a necessidade de mão de obra 

experiente no Exército Brasileiro, tendo em vista o máximo de 8 (oito) anos de serviço 

militar. Isso poderia ser atenuado com a contratação maior de uma mão de obra 

especializado (Sargento/Cabo técnico temporário e/ou mão de obra civil) e foi 

confirmado pela entrevista/questionário.  

Essas soluções levantadas, provavelmente poderiam diminuir os custos para 

realizar uma manutenção de maneira eficaz, uma vez que seriam adquiridos em maior 

quantidade, reduzindo a necessidade de estoque de peças distintas, melhorando a 

mobilidade para tropa em uma situação de cooperação ou de operações ofensivas.  

Essas modificações na doutrina, têm o intuito de aumentar a disponibilidade e o 

pronto emprego, característica acentuada nas tropas do Exército Brasileiro, garantindo 

confiabilidade dos equipamentos e viaturas, tornando a manutenção uma atitude 

rotineira, o que nos proporciona um emprego imediato. 

 Tudo isso, tende a fortalecer ainda mais o nome do Exército Brasileiro perante a 

população nacional e internacional, obtendo presteza nas respostas e impondo 

respeito e admiração de todos em tempos de paz ou de guerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

REFERÊNCIAS 

 
DNIT. Operação BR-163 – PA, 2019. Disponível em: < https://www.br163pa.com> 

acesso em: 03 de ago. de 2018. 
FILHO, Gil Branco. A Organização, o Planejamento e o Controle da Manutenção. Rio 

de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda.,2008. 
FILHO, Gil Branco. Indicadores e índices de Manutenção. Rio de Janeiro: Editora 

Ciência Moderna Ltda.,2006. 
BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. C 5-162 – O Grupamento e o 

Batalhão de Engenharia de Construção. Brasília:1973. 

BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. EB10-N-08.010. Normas para 
contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e aquisição de peças 
para viatura e veículos administrativos e operacionais, bem como máquinas e 
equipamentos de engenharia. Brasília:2018. 

BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. EB30-N-30.009. Normas Técnicas 
para a Prestação do Serviço Militar Temporário. Brasília, 2012. 

BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. EB50-N-6.001. Normas 
Administrativas Relativas ao Material de Engenharia (NARMENG). Brasília, 2018. 

BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. EB70-MC10.237. A Engenharia nas 

Operações. 1ª ed. Brasília: 2018. 

BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. IN 21/05 – SP/DOC. Instrução 
Normativa Nº 21, da Diretoria de Obras de Cooperação. Brasília, 2012 

BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Separata ao Boletim do Exército. 
Normas Administrativas Relativas à Manutenção (NARMNT). Brasília, 2002. 

M&T Expo 2018. Revista M&T: Manutenção e Tecnologia, São Paulo, n. 230. Jan. 
2019. Disponível em: http://revistamt.com.br/antigo/PDFS/MT_230.pdf. Acesso em 28 mar. 
2019. 

NERY, Carmen. A Nova Revolução Industrial. Revista M&T: Manutenção e 
Tecnologia, São Paulo, n. 230. Jan. 2019. Disponível em: 
http://revistamt.com.br/antigo/PDFS/MT_230.pdf. Acesso em 28 mar. 2019. 

RFD  – 20 – 01 - Régimen Funcional de Logística de Material - REPÚBLICA 
ARGENTINA – Impreso em el Departamento Doctrina. Año 2008. 

RFD-21-01-I Régimen Funcional de Arsenalestomo II – Normas generales 
demantenimiento de efectos Dearsenales - REPÚBLICA ARGENTINA – Impreso em el 
Departamento Doctrina. Año 2009. 

U.S.ARMY – Disponível em: < 
https://www.army.mil/article/102262/vehicle_maintenance_facility_receives_silver_award_in_m
assachusetts_engineering_competition> acesso em 05/10/2019. 
  

https://www.br163pa.com/
http://revistamt.com.br/antigo/PDFS/MT_230.pdf
http://revistamt.com.br/antigo/PDFS/MT_230.pdf
https://www.army.mil/article/102262/vehicle_maintenance_facility_receives_silver_award_in_massachusetts_engineering_competition
https://www.army.mil/article/102262/vehicle_maintenance_facility_receives_silver_award_in_massachusetts_engineering_competition


24 
 

ANEXO A – SOLUÇÃO PRÁTICA 
 

Diante do exposto é possível perceber que existe a necessidade da 

homogeneização da frota do Exército Brasileiro, para facilitar a manutenção, diminuir 

os estoques e otimizar a logística. As frotas utilizadas atualmente, fatalmente serão 

empregadas em uma operação real, nesse sentido desde já deve-se haver essa 

preocupação. Como existe dificuldade orçamentária no país, uma solução prática seria 

que as próximas aquisições deveriam gradativamente se voltarem a mesma marca, 

com o objetivo de em médio e longo prazo, seja possível uma similaridade.  

Ainda nesse sentido, é necessário e pertinente relembrar que a qualidade da 

marca deve ser levada em consideração, haja vista que de nada adianta uma tropa 

homogênea e de baixa qualidade. 

Outro fator perceptível no trabalho foi a experiência da tropa e como uma solução 

prática, seria a contratação gradativa cada vez maior de uma mão de obra mais 

especializada, como sargento/cabo técnico temporário e mão de obra civil. Isso 

atenuaria esse déficit em uma situação real, onde haveria pessoal capacitado para a 

manutenção dos equipamentos e viaturas do Exército Brasileiro.  

Aderindo essas soluções, não só os gestores de manutenção, mas também os 

executores poderiam ter um êxito significativamente maior com relação a manutenção 

e logística dos ativos de uma OM.  
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE 
OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

O presente instrumento é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso 

do Cap Eng Háteras Thiago Freitas Dias, cujo tema é: as dificuldades e alternativas da 

gestão de manutenção dos equipamentos e viaturas da companhia de equipamento 

de engenharia e manutenção nos Batalhões de Engenharia de Construção. 

O referido estudo pode servir de subsídio para uma futura compra de 

equipamentos e viaturas da mesma marca, caso seja concluido que isso aumentaria a 

disponibilidade e facilitaria a logística em caso de uma operação ofensiva. 

Desde já, agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Háteras Thiago Freitas Dias (Capitão de Engenharia – AMAN 2011) Celular: (93) 

99234-1989 

E-mail: hateras_thiago@hotmail.com 

 

1. Qual seu posto/graduação atual? 

Cel (   ) Ten Cel ( )   Maj ( ) Cap ( ) Ten ( )  Sten (    )  Sgt( )  Cb ( )  Sd ( )     

 

2. Qual (is) função (ões) exerceu na área de Mnt?  

 

(      ) Cmt Cia E Eqp Mnt 

(      ) Cmt Pel/Sec Mnt Leve/Pesado/Lubrificação/Elétrica 

(      ) Mecânico  

(      ) Ch da Seção de Controle 

(      ) Ch/Adj Almoxarifado 

(      ) Chefe/Adj 4ª Seção 

mailto:%20hateras_thiago@hotmail.com
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(      ) Chefe/Adj SALC 

(      ) Outros  

 

Qual (is)? __________________________________________________ 

 

 

3. Qual(is) curso(s) ou estágio(s) na área de manutenção o senhor 

possui?  

(  ) Curso de Equipamento de Engenharia 

(  ) Estágio de Gerenciamento de Frota 

 

(  ) Curso de Especialização de Manutenção de Material Bélico 

(  ) Curso de Gerenciamento de Manutenção 

(   ) 8.666/93, Pregão e Registro de Preços 

(  ) Outros:    

 

4. Em quais OM o Sr. serviu exercendo funções na Área de Mnt? 

 

 

 

 

 

 

5. Existe diversidade na frota de sua OM? 

(    ) Sim, existem diversas marcas da mesma viatura ou equipamento. 

(    ) Não, os equipamentos e viaturas são da mesma marca. 

(    ) Outro: ______________________________________________. 

 

6. Você acha que os equipamentos e viaturas de marcas diferentes dificultam no 

estoque e disponibilidade. 
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(     ) Sim, quanto mais diversificada a frota, maior a necessidade de peças de 

diferentes modelos para manter a disponibilidade alta. 

(     ) Não, apesar de diversas marcas é possível um estoque razoavel para cada uma, 

não afetando na disponibilidade. 

(     ) Outro: _________________________________________________. 

 

7. O almoxarifado ou deposito de material de manutenção preventiva e peças de alta 

mortalidade tem dificuldades em controle quando existe uma diversidade da frota? 

(      ) Sim, é necessário um espaço bem maior e maior quantidades de pessoas e 

planilhas para controle dos diferentes tipos de peças 

(     ) Não, o espaço para estoque é suficiente, bem como a quantidade de 

pessoal/material para controle das peças. 

(     ) Outros: __________________________________________________. 

 

8. Em caso de envio de peças para diversos destacamentos, existe alguma dificuldade 

relacionada a diversidade da frota? 

(      ) Sim, existe a necessidade de uma quantidade maior de viaturas para esse 

transporte, bem como é exigido um maior controle para que seja enviado a peça 

correta. 

(      ) Não, as peças são compactas e de fácil identificação, transportada sem maiores 

problemas, dificilmente são enviadas de maneira equivocadas. 

(      ) Outros:__________________________________________________.  

 

9. No tocante a profissionais mecânicos e a diversidade da frota, existe alguma 

influência? 

(    ) Sim, cada equipamento existe sua peculiaridade, requerendo cada vez mais 

especialidades dos mecânicos na manutenção. 

(     ) Não, a manutenção é similar e os mecânicos conseguem realizar-la sem distinção 

entre diferentes marcas. 

(     ) Outro: __________________________________________________________ 

 

10. Você acha que a mão de obra especializada no tocante a manutenção de ativos no 

Exército Brasileiro é suficiente: 

(     ) Sim, os militares recém ingressos já tem uma boa noção de mecânica e resolvem 
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os problemas que surgem. 

(     ) Não, os militares mais experientes completam seu tempo e precisam ser 

desligados, restando sempre uma mão de obra inexperiente.  

(     ) Outro: ______________________________________________________.  

 

11. Você acha que o Sargento/Cabo Técnico Temporário e a mão de obra civil é 

importante para complementar possíveis inexperiências dos militares recém ingressos? 

(     ) Sim, esse recurso humano é de extrema importância na minha OM 

(     ) Não, seria possível realizar a manutenção eficaz sem esse pessoal. 

(     ) Outro: _____________________________________________________.   

 

 

12. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 

 

 

 

 

Obrigado pela participação. 
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ANEXO C – ENTREVISTA 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE 
OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 
 

Entrevista sobre dificuldade logística, diversidade da frota e inexperiência da 
tropa 

 
O presente instrumento é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso 

do Cap Eng Háteras Thiago Freitas Dias, cujo tema é: as dificuldades e alternativas 

da gestão de manutenção dos equipamentos e viaturas da companhia de 

equipamento de engenharia e manutenção nos Batalhões de Engenharia de 

construção. 

O referido estudo pode servir de subsídio para uma futura compra de 

equipamentos e viaturas da mesma marca, caso seja concluido que isso aumentaria 

a disponibilidade e facilitaria a logística em caso de uma operação ofensiva. 

Grato desde já pelo tempo dispensado. Sua contribuição é de extrema 

importância. 

 

1) Qual seu Posto/Grad/A/Q/S/Nome/Turma de formação? 

__________________________________________________________ 

 

2) Quais experiências ou cursos na área de manutenção/aquisição de peças você 

possui? 

(      ) Cmt Cia E Eqp Mnt 

(      ) Cmt Pel/Sec Mnt Leve/Pesado/Lubrificação/Elétrica 

(      ) Mecânico  

(      ) Ch da Seção de Controle 

(      ) Ch/Adj Almoxarifado 

(      ) Of Logístico 
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(      ) Chefe/Adj 4ª Seção 

(      ) Chefe/Adj SALC 

(      ) Outros  

Qual (is)? ______________________________ 

 

3) Você acredita que a diversidade da frota, dificulta o estoque de peças de 

manutenção preventiva e de alta mortalidade? 

 

 

 

4) Você acha a diversidade da frota exige um conhecimento maior por parte dos 

mecânicos? 

 

 

 

5) Você acredita que a diversidade da frota, dificulta o controle de peças e envio para 

os destacamentos, exigindo mais pessoal e material? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6) Você acredita que a diversidade da frota influencia diretamente no tamanho do 

almoxarifado?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7) Você acredita que os mecânicos recém ingressos tem conhecimento suficiente para 

realizar a manutenção dos ativos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

8) Você acha que a mão de obra especializada no tocante a manutenção de ativos no 
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Exército Brasileiro é suficiente: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

9) O que você acha da mão de obra civil no tocante a manutenção?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

10) O que você acha do Sargento/Cabo Técnico Temporário e a sua contribuição para 

a manutenção dos ativos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

 

Assinatura do entrevistado 

 


