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A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS 

DA 17ª COMPANHIA DE INFANTARIA DE SELVA 

 

QUALITY AND EFFICIENCY OF THE 17TH JUNGLE INFANTRY COMPANY 

CARE MAINTENANCE SERVICE 

 
Fabricio Pires Constantino da Silva1 

Antônio De Biaso Junior2 

  

  
 RESUMO 

 
Este trabalho descreve a qualidade e eficiência do serviço de manutenção de viaturas da 17ª 

Companhia de Infantaria de Selva. Tal abordagem se justifica pela importância do serviço de 
manutenção de viaturas de uma organização militar, especificamente para a 17ª Companhia de 
Infantaria de Selva, única Organização Militar (OM) operacional da guarnição de Porto Velho – RO, que 
depende destes serviços para manter sua capacidade de pronto emprego em qualquer missão que seja 
solicitada. O objetivo desta pesquisa é analisar a relação entre a importância da manutenção e a 
operacionalidade de uma OM. Este propósito foi conseguido mediante a revisão bibliográfica e estudo 
de caso. A pesquisa demonstrou que a organização e o diagnóstico dos serviços realizados otimizaram 
a manutenção e com reflexos no poder de combate da Companhia. 

 
Palavras-chave: Logística. Manutenção. Transporte. Operacionalidade.  
 

 
ABSTRACT 

 
 This paper describes the quality and efficiency of the vehicle maintenance service of the 17th 
Selva Infantry Company. Such an approach is justified by the importance of the vehicle maintenance 
service of a military organization, specifically for the 17th Jungle Infantry Company, the only military 
organization (OM) operating in the Porto Velho - RO garrison, which depends on these services to 
maintain its capacity. of immediate employment in any mission that is requested. The objective of this 
research is to analyze the relationship between the importance of maintenance and the operability of an 
OM. This purpose was achieved through a literature review and a case study. The research showed 
that the organization and diagnosis of the services performed optimized the maintenance and reflected 
in the Company's fighting power. 
 
Keywords: Logistics. Maintenance. Transport. Operability. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

As organizações militares (OM) do Exército Brasileiro (EB) possuem cada vez 

mais a necessidade de um alinhamento estratégico que envolva, não só suas missões 

internas, mas também as missões impostas pelos escalões superiores e pela Força 

Terrestre. Ter em seus quadros pessoal habilitado e capacitado, bem como material 

adequado para o cumprimento das diversas atividades é o objetivo a ser alcançado 

por todos. 

Nesse sentido, é de fundamental importância conhecer os fundamentos da 

Logística Militar Terrestre que são “o conjunto de atividades relativas à previsão e à 

provisão de meios necessários ao funcionamento organizacional do Exército e às 

operações da Força Terrestre” (Manual de Campanha C 100-10, 2003, p. 2-1). São 

estes conjuntos de atividades que nortearão o planejamento e a execução da 

manutenção dos meios e materiais orgânicos das Organizações Militares, bem como 

o transporte de material e tropa para a área de operações. 

O sistema logístico militar do Exército Brasileiro, possui sete funções logísticas: 

Recursos Humanos, Saúde, Suprimento, Engenharia, Salvamento, Transporte e 

Manutenção. Sendo este último o mais importante para atingir os objetivos deste 

trabalho. 

A função logística manutenção refere-se a um conjunto de ações sistemáticas 
e procedimentos que visam a otimizar as condições originais dos 
equipamentos, introduzindo melhorias para evitar a ocorrência ou 
reincidência das falhas e reduzir os custos. Deve evitar a indisponibilidade 
dos equipamentos, abrangendo, desde a aparência externa, até as perdas de 

desempenho. (Manual de Campanha C 100-10, 2003, p. 9-1). 
 

Este trabalho demonstra a importância da qualidade e eficiência do serviço de 

manutenção de viaturas da 17ª Companhia de Infantaria de Selva (17ª Cia Inf Sl), 

principalmente durante os anos de 2017 e 2018. Mas qual é a relevância deste 

assunto para o bom cumprimento das missões operacionais e administrativas da OM? 

Infere-se que esta é a única Organização Militar operacional da guarnição de Porto 

Velho/RO, desta maneira, é imperioso que seus meios orgânicos estejam sempre em 

condições de serem empregados sob quaisquer circunstâncias. 

Tal abordagem se faz necessária pela importância que o Grupo de Manutenção 

e Transporte (Gp Mnt Trnp)/17ª Cia Inf Sl possui para a operacionalidade da OM. Seu 

trabalho silente e metódico proporciona grande mobilidade à tropa, porém pouco 

mensurado. 



É importante salientar também a contribuição deste trabalho para outras OM 

operacionais do Exército Brasileiro, pois a manutenção de viaturas, muitas vezes, não 

recebe a merecida atenção em organizações militares operacionais, ficando este 

encargo relegado somente às OM logísticas de manutenção. 

O objetivo deste trabalho é apresentar o serviço de manutenção de viaturas da 

17ª Companhia de Infantaria de Selva. Pretende também apresentar a relação entre 

a disponibilidade de meios de transporte e a operacionalidade da tropa. 

Este objetivo foi atingido mediante a metodologia empregada neste trabalho, a 

qual foi uma pesquisa aplicada, exploratória, com pesquisa bibliográfica à literatura 

existente e qualitativa. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A 17ª Cia Inf Sl é uma organização militar, situada na cidade de Porto Velho – 

RO. Possui duzentos e vinte e cinco militares em seu Quadro de Cargos Previstos 

(QCP) e está estruturada em diversas frações. Enquadrada nesta estrutura 

organizacional, está o Grupo de Manutenção e Transporte, o qual desenvolveu, ao 

longo dos anos, um excelente serviço de manutenção digno de elogios dos escalões 

superiores e referência para essas mesmas frações de outras organizações militares 

da região amazônica. 

Durante o discorrer deste trabalho, será apresentado desde a concepção de 

criação desta OM até a influência e reflexos da qualidade e eficiência do serviço de 

manutenção de viaturas na operacionalidade da tropa. 

O histórico, a missão e os valores da 17ª Cia Inf Sl são o ponto de partida para 

a compreensão do objetivo a ser atingido por este trabalho. 

 

 

2.1 HISTÓRICO, MISSÃO E VALORES DA 17ª CIA INF SL  

 

 As instalações atuais onde foi implantada a 17ª Companhia de Infantaria de 

Selva, tiveram como marco histórico de sua criação no ano de 1967, com o 

lançamento do PROJETO RONDON, ora desenvolvido pelos alunos da Universidade 

de Guanabara em parceria com o 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BE 

Cnst), localizado na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. 

 Em 27 de maio de 1969, o Boletim Interno Nr 120, do 5º BE Cnst transcreveu 

a autorização contida no Diário Oficial do Estado do Pará, para a construção de um 

laboratório farmacêutico e um centro de pesquisas, em um local dentro de área 



patrimonial do 5º BE Cnst, visando à elaboração de estudos de doenças endêmicas e 

tropicais, dando início a construção das atuais instalações, as quais foram trazidas 

para Porto Velho de aeronave (Estrutura pré-fabricada). 

 Em1970, o 5º BE Cnst recebeu estudantes do Projeto Rondon oriundos do Rio 

de Janeiro, os quais já iniciaram os trabalhos no laboratório recém-inaugurado. A partir 

desta data, anualmente, cerca de 82 (oitenta e dois) estudantes receberiam 

alojamento e alimentação no período de estudos do referido projeto. 

 Com o objetivo principal de possibilitar ao Comando da 17ª Brigada de 

Infantaria de Selva (17ª Bda Inf Sl) dispor de uma tropa de pronto emprego sediada 

na Guarnição de Porto Velho-RO, com a finalidade de atender a quaisquer 

eventualidades, o Ministro do Exército, por meio da Portaria Nr 3.614, de 24 de junho 

de 1996, criou a 3ª Companhia do 54º Batalhão de Infantaria de Selva (3ª/54º BIS), 

esta independente em relação ao 54º Batalhão de Infantaria de Selva, tendo como 

primeiro comandante nomeado o então Capitão de Infantaria Paulo de Tarso Cordovil 

Correa dos Santos. 

 Para a formação do efetivo da OM foi feito um esforço conjunto entre as 

Unidades da 17ª Bda Inf Sl. A primeira incorporação de soldados do Efetivo Variável 

da 3ª/54º BIS ocorreu em 10 de março de 1997, sendo incorporados 130 militares. 

 As atividades no atual aquartelamento tiveram início em 20 Jan 1997, com a 

tarefa de realizar a manutenção das áreas e instalações e preparação dos 

alojamentos e seções. Com o apoio do 5º BE Cnst, e a luta incessante de seus 

comandados, cumpriu sua missão, dando uma nova feição às antigas instalações. 

Após 10 dias de trabalho, foi elaborado, em 30 de janeiro de 1997, o Boletim Interno 

Nr 001 da 3ª/54º BIS, data em que se comemora o aniversário da OM. 

 Em 11 de abril de 2014, sua denominação foi alterada para 17ª Companhia de 

Infantaria de Selva, por meio da Portaria Nr 317 Cmt Ex, de 24 de abril de 2014, 

publicada no Boletim do Exército Nr 17, de 25 de abril de 2014, mudança essa 

motivada pelo próprio comandante da OM, tendo em vista os inúmeros problemas 

administrativos ocorridos em virtude da associação do nome da OM ao 54º BIS. 

A missão da 17ª Cia Inf Sl é possibilitar ao Comando da 17ª Bda Inf Sl dispor 

de uma tropa de pronto emprego sediada em Porto Velho, a fim de atender a qualquer 

eventualidade. A OM é voltada ao emprego em operações de Amplo Espectro, em um 

ambiente interagências, em especial as operações na Faixa de Fronteira visando o 

combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais (LC117/04 e LC 136/10), em áreas 

de selva e humanizados. 

 



 

 Princípios, crenças e valores: 

a) Patriotismo: amar à Pátria – História, Símbolos, Tradições e Nação – 

sublimando a determinação de defender seus interesses vitais com o “sacrifício da 

própria vida”. 

b) Compromisso: comprometimento com a missão, a visão de futuro, os 

valores, os deveres e a ética do Exército. 

c) Lealdade: ser sincero, cultuando a verdade para com superiores, pares e 

subordinados. 

d) Probidade: pautar a vida, como soldado e cidadão pela honradez, 

honestidade e pelo senso de justiça. 

e) Segurança: observar a segurança do pessoal, do material e da informação 

no serviço, na instrução, nos exercícios e nas operações, como verdadeira obsessão 

da Companhia. 

f) Mística da tropa de selva: sentir-se orgulhoso e confiante na capacidade de 

cumprir qualquer missão em razão do adestramento realizado em área de selva, 

sendo capaz de sobrepujar outras tropas nesse ambiente operacional. 

g) Liderança: ter a capacidade de influenciar subordinados e agências, direta 

ou indiretamente, particularmente pelo exemplo, e a habilidade de criar as condições 

necessárias para que a Organização Militar atinja o resultado desejado. 

h) Hierarquia e Disciplina: observar os princípios basilares do Exército 

Brasileiro. 

Para cumprir suas missões, bem como manter as tradições e valores da OM e 

do Exército é necessário que a 17ª Cia Inf Sl seja organizada em estruturas bem 

definidas que serão apresentas no próximo tópico. 

 

 

2.2 ORGANOGRAMA DE PESSOAL  

 

Para cumprir sua missão, a 17ª Cia Inf Sl está organizada conforme o QUADRO 

DE CARGOS PREVISTOS (QCP), aprovado pelo Estado-Maior do Exército (EME), 

última atualização em 31 de dezembro de 2018. O referido QCP é o documento que 

discrimina todos os cargos previstos para a constituição das frações, bem como as 

habilitações necessárias de cada militar, com o intuito de prover à Organização Militar 

todas as capacidades necessárias para o desempenho das atividades meio e 

finalísticas. No caso da 17ª Cia Inf Sl, ser uma OM operacional voltada para atividades 



de instrução, operações de Garantia da Lei e da Ordem em um ambiente de 

interoperabilidade em ambiente de selva e humanizado. 

Abaixo será exibido um Organograma sintético das frações da OM: 

 

Organograma 1 – Resumo sintético das frações da 17ª Cia Inf Sl   

 
Fonte: Quadro de Cargos Previstos (QCP)/17ª Cia Inf Sl e o autor. 
 

 

 

Tabela 1 - Resumo de efetivos total por postos/graduações 17ª Cia Inf Sl 
 

Maj Cap Ten S Ten 1º Sgt 2º Sgt 3º Sgt Cb Sd Total 

1 1 14 4 1 11 26 32 137 225 
 
Fonte: Quadro de Cargos Previstos (QCP)/17ª Cia Inf Sl 

 

O Estado-Maior (EM) da OM é o responsável por planejar e executar atividades 

relativas a operações e instrução, recursos humanos, logística e administração 

financeira, além de assessorar o comandante em todas as atividades de planejamento 

e emprego de tropa. Dentro do Estado-Maior da OM está o Oficial de Logística (S4), 

o qual é responsável pela fiscalização das atividades de manutenção, além de 

planejar, fiscalizar e executar a manobra logística da OM em operações. 

O Pelotão de Comando e Serviço (Pel Cmdo Sv), segundo o Manual de 

Campanha 7-15 Companhia de Comando e Apoio, enquadra o efetivo e os meios 

necessários de todas as frações que apoiam, diretamente, o comandante (Cmt), o 

subcomandante (SCmt) e as seções do EM da OM, bem como o oficial de logística, 

no desempenho de suas funções. O Gp Mnt Trnp está inserido dentro desta fração. 

 

 Comandante 

 
Pelotão de 
Fuzileiros 

de Selva (3) 
 
Pelotão de 
Serviços 
Gerais 

 
Pelotão de  

Apoio 
 
Pelotão de 
Comando e 

Serviços 

 Gp Mnt Trnp 

 
Estado-Maior  

(Operações, RH e 
Logística e Adm) 



O Pelotão de Apoio, segundo o Manual de Campanha C 7-10 Companhia de 

Fuzileiros, é uma fração orgânica da companhia de fuzileiros. Sua missão é prover 

apoio de fogo contínuo e imediato aos pelotões de fuzileiros. 

O Pelotão de Serviços Gerais (Pel Sv Gerais) é uma fração constituída com a 

finalidade de realizar as atividades de manutenção das instalações físicas da OM.  

Os Pelotões de Fuzileiros de Selva, segundo o Manual de Campanha 7-10 

Companhia de Fuzileiros, é o elemento de manobra das companhias de infantaria. 

São aptos para realizar o combate a pé, ainda que se utilizando de meios de 

transportes aquáticos, aéreos ou terrestres para o seu deslocamento. É, por 

designação, a tropa do combate aproximado, com capacidade de operar em qualquer 

terreno e sob quaisquer condições climáticas ou meteorológicas. 

Como pode-se observar neste tópico, a organização de pessoal da 17ª Cia Inf 

Sl, aliada às missões doutrinárias de suas frações, deixa claro a operacionalidade da 

tropa, contudo, para que esta OM possa cumprir suas missões é necessário 

mobilidade e confiabilidade nos meios de transporte empregados, cuja organização 

será vista a seguir. 

 

2.3 ORGANOGRAMA DE PESSOAL E MATERIAL DO GRUPO DE MANUTENÇÃO 

E TRANSPORTE DA 17ª CIA INF  

 

Como foi dito anteriormente, a operacionalidade da 17ª Cia Inf Sl depende 

consideravelmente da sua capacidade de deslocamento e articulação dentro do 

estado de Rondônia. Para que isto aconteça de maneira eficaz e confiável é 

imprescindível a existência de uma estrutura de manutenção e transporte capazes de 

prover todos os meios de material e pessoal suficientes para este desdobramento, 

conforme organograma descrito abaixo: 

 
Organograma 2 – Organização do Grupo de Manutenção e Transporte 

                     
Fonte: Quadro de Cargos Previstos (QCP)/17ª Cia Inf Sl e o autor. 
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Tabela 2 - Resumo de efetivos Gp Mnt Trnp por postos/graduações 17ª Cia Inf Sl 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO PREVISTO EXISTENTE OCUPANTE 

Enc Vtr – 2º  Sgt Material Bélico 1 1 1º Sgt Material 

Bélico 
Mecânico – 3º Sgt Material Bélico 1 1 2º Sgt 

Infantaria 
Aux Mecânico Vtr – Cb Material Bélico 1 1  
Aux Mecânico Vtr – Sd Material Bélico 2 1  
Motorista – Sd Intendência 14 17 + 3 Sd 

Infantaria 
TOTAL 19 21  

 

Fonte: Quadro de Cargos Previstos (QCP)/17ª Cia Inf Sl 
 

O Sargento Encarregado de Viaturas, conforme o Regulamento dos Serviços 

Gerais do Exército Brasileiro (RISG, 2003) é o responsável pela administração relativa 

ao material de motomecanização. Possui, principalmente, a missão de executar todos 

os trabalhos de controle das viaturas e fiscalizar a manutenção de 1º escalão, 

realizada pelos motoristas, e realizar a manutenção de 2º escalão, naquilo que possuir 

ferramental para tal. 

A existência de material adequado e disponível impactam diretamente na 

operacionalidade da tropa. Será demonstrado abaixo, sobre a mobilidade, a 

quantidade de material prevista, existente e disponível para o cumprimento de todas 

as missões impostas pelo escalão superior: 

Quadro 1 - Quadro Resumo de Distribuição de Viaturas/17ª Cia Inf Sl 

VIATURA PREVISTO EXISTENTE DISPONíVEL 

 (VIATURA DE TRANSPORTE 
ESPECIALIZADO (VTE)) Ambulância 
(até 1,5 Ton) 

1 3 2 

 VIATURA DE TRANSPORTE NÃO 
ESPECIALIZADO (VTNE))(até 1,5 
Ton) 

3 2 2 

Viatura Especializada Socorro (de 2,5 
a 5 Ton) 

0 0 0 

VIATURA DE TRANSPORTE 
ESPECIALIZADO (VTE) Carga 
Guincho (de 2,5 a 5 Ton) Munck 

1 0 0 



VIATURA DE TRANSPORTE NÃO 
ESPECIALIZADO (VTNE) (de 2,5 a 5 
Ton) 

7 7 7 

VIATURA DE TRANSPORTE 
ESPECIALIZADO (VTE) Cisterna de 
comb. (acima de 5000 l) 

1 1 0 

VIATURA DE TRANSPORTE 
ESPECIALIZADO (VTE) Caçamba 

0 0 0 

VIATURA DE TRANSPORTE DE 
PESSOAL (VTP) Motocicleta 
Operacional 

0 1 1 

VIATURA REBOQUE 
ESPECIALIZADO (VRE) Cisterna de 
Água (até 1500 l) 

1 1 1 

VIATURA REBOQUE 
ESPECIALIZADO (VRE) Cisterna de 
Combustível (até 1500 l) 

0 0 0 

VIATURA REBOQUE 
ESPECIALIZADO (VRE) Cozinha de 
Campanha 

0 2 1 

VIATURA REBOQUE 
ESPECIALIZADO (VRE) Torre de 
iluminação 

0 0 0 

MICRO ÔNIBUS 25 Psg 0 0 0 

ÔNIBUS 38 Psg 0 0 0 

VIATURA DE TRANSPORTE DE 
PESSOAL (VTP) Caminhonetes 

0 1 1 

VIATURA ESPECIAL Trator 0 0 0 

VIATURA ESPECIAL Tobata 0 0 0 

VIATURA ESPECIAL Bobcat 0 0 0 

VIATURA DE TRANSPORTE 
ESPECIALIZADO (VTE) Rádio(até 
1,5 Ton)  

7 4 4 

VIATURA DE TRANSPORTE 
ESPECIALIZADO (VTE) Adm 

0 0 0 

VIATURA DE TRANSPORTE NÃO 
ESPECIALIZADO (VTNE) 7 ton 

0 0 0 

TOTAL 21 22 19 

Fonte: Quadro de Distribuição de Materiais/17ª Cia Inf Sl e autor 

 Diante deste quadro, constata-se que a quantidade de meios disponíveis 

existentes é insuficiente para o desdobramento de uma tropa com efetivo médio, em 

operações, de 85 militares. Além do transporte de todo este efetivo, é necessário o 

embarque de todo material de acampamento, estrutura de montagem da base de 



operações, estrutura de rancho, atendimento médico e oficina de manutenção. 

Acrescenta-se o fato de que o efetivo de militares que não estão em operações 

encontra-se cumprindo expediente na sede e também necessitam de viaturas para a 

realização de suas atividades vegetativas, tais como serviços diários, alimentação e 

instrução.  

 Para que tudo isto ocorra de maneira eficiente, a manutenção das viaturas deve 

ser planejada e executada de maneira que o maior número de meios esteja disponível 

no menor tempo possível criando, assim, uma rotina de manutenção. 

 

2.4 ROTINA DE MANUTENÇÃO 

  

 As atividades de manutenção de viaturas da 17ª Companhia de Infantaria de 

Selva tiveram seus processos organizados e mapeados a partir do ano de 2010, com 

a chegada de um novo chefe do Grupo de Manutenção e Transporte. A partir deste 

momento, foram identificadas as necessidades, pontos fortes, oportunidades de 

melhoria, bem como os tipos e quantidades de missões impostas pelo escalão 

superior que tivessem emprego de viaturas. 

 Em 2017, com o mapeamento dos processos de manutenção de viaturas já 

realizado, verificou-se que 67% do emprego das viaturas eram em missões de curta 

duração de até 2 dias em estradas com condições razoáveis de trafegabilidade e 33% 

em missões entre 5 a 10 dias em estradas com pavimento precário ou sem 

pavimentação. Verificou-se também que 37% das missões se sobrepunham. Estes 

números se mantiveram nesta média até o final do ano de 2018. 

O próximo passo foi relacionar o impacto do tempo de manutenção no tempo de 

disponibilidade de viaturas até o próximo emprego, chegando a seguinte relação, 

conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 3 - Relação entre o Tempo Ideal de Manutenção e Tempo para Disponibilidade 

 
Tempo de Mnt após 5 dias de operações 

em estradas sob condições precárias 
Tempo disponível para emprego até a 

próxima missão 

5 dias úteis 3 dias corridos 
Fonte: o autor 

 
Após a constatação acima, chegou-se à conclusão de que seria necessário 

manter as viaturas sempre disponíveis, pois as constantes missões exigiriam um 

esforço extra, considerando que nem sempre seria adequado o tempo entre a 

utilização da viatura, realização de manutenção e a missão seguinte.  



Diante desta particularidade e intensa aplicação destes meios em missões, 

verificou-se que a falta de uma viatura poderia dificultar o cumprimento das ordens 

recebidas. Assim sendo, a solução encontrada foi o desenvolvimento de uma 

mentalidade de que viatura parada seria somente para manutenção preventiva. 

As manutenções previstas são preventiva, preditiva e corretiva.  

Segundo as Normas Administrativas Relativas a Manutenção (NARMNT, 2002) 

a manutenção preventiva são as ações realizadas para reduzir ou evitar falhas ou 

queda de desempenho, obedecendo a um planejamento baseado em intervalos 

definidos de tempo. A manutenção corretiva é aquela realizada para a correção de 

falhas e problemas, após a ocorrência de algum fato não previsível. A manutenção 

preditiva são o conjunto de atividades de acompanhamento das variáveis ou 

parâmetros que indicam a performance ou desempenho dos equipamentos, de modo 

sistemático, visando definir a necessidade ou não de intervenção. 

Em pouquíssimos casos foram realizadas manutenção corretiva, durante os 

anos de 2017 e 2018, salvo casos que fugiram à normalidade de manutenção das 

peças e/ou desgastes. 

A manutenção preventiva é feita com regularidade e rigor quanto a troca de óleo, 

filtros de lubrificantes e líquido de arrefecimento, com datas previstas. 

As demais manutenções são preditivas, pois a constante verificação de sistemas 

de freios, alinhamento/balanceamento, filtros de combustível, correias, sistema de 

direção e parte elétrica entre outros, a fim de verificar o estado que se encontram e 

diagnosticar se é necessária a manutenção/substituição ou quando será efetuada a 

próxima verificação de acordo com o estado atual.  

Assim, é possível a manutenção sem incorrer em gastos desnecessários, que 

ocorreriam se fosse considerado somente o tempo de uso, sem a real verificação do 

desgaste. Isso é essencial para que a frota seja mantida com maior economia, sem 

perder a qualidade da manutenção. 

Conforme as Normas Administrativas Relativas a Manutenção (NARMNT, 2002), 

a manutenção de 1º escalão tem por objetivo a perfeita conservação do material. Deve 

ser realizada pelo próprio operador, neste caso o próprio motorista. No Gp Mnt 

Trnp/17ª Cia Inf Sl a rotina é realizar esta manutenção imediatamente após o uso, no 

máximo no dia seguinte. A manutenção de 2º escalão já dever ser preventiva, preditiva 

e corretiva, realizada por pessoal especializado na OM, neste caso, pelos mecânicos 

e auxiliares. 



A organização da rotina de manutenção conforme a legislação vigente já citada 

acima, contribuiu para que os procedimentos adotados obtivessem resultados 

satisfatórios que serão apresentados mais a frente. 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

Quanto à finalidade, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do 

tipo aplicada, por ter como objetivo analisar a relação entre a importância da 

manutenção e a operacionalidade de uma OM. 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, tendo como 

procedimento uma pesquisa bibliográfica com leitura seletiva dos manuais e 

legislações do Exército Brasileiro que tratam sobre o assunto da presente pesquisa. 

Os critérios adotados para a seleção das fontes de consulta foram possibilitar sua 

revisão para integração do assunto ao objeto da investigação, contribuindo para o 

processo de síntese e análise dos resultados. 

Quanto à natureza, a mesma é uma pesquisa qualitativa por carecer de uma 

experimentação de campo, pela impossibilidade de generalizar os resultados 

comparativos com os serviços de manutenção de viaturas de outras Organizações 

Militares do Exército Brasileiro. O estudo foi limitado às viaturas da 17ª Cia Inf Sl, com 

ênfase no período dos anos de 2017 e 2018, devido à necessidade de apresentar os 

resultados obtidos de forma mais atual, considerando que este período foi de grandes 

mudanças e implementações. 

 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

Em 2010, não havia ferramental e equipamentos adequados para uma 

manutenção de boa qualidade, os quais foram sendo adquiridos à medida que os 

recursos foram sendo disponibilizados. 

No final de 2018, após nove anos de aquisição de ferramental, o material 

disponível para manutenção de 1º e 2º escalão, eram mais do que suficientes para tal. 

O engajamento da equipe e apoio dos comandantes nesse período, possibilitaram a 

realização de serviços de recuperação, lanternagem e pintura, com o intuito de manter 

a melhor apresentação das viaturas. Pequenas avarias como apodrecimento 

(ferrugem) ou desgastes na pintura devido ao clima e temperaturas adversas de Porto 

Velho/RO, os quais caso não fossem mitigados com manutenção preventiva, 



aumentariam e logo as tornariam indisponíveis. Desta forma, foi-se aumentando a vida 

útil e boas condições de emprego das mesmas. 

Durante os anos, com a necessidade de organização dos trabalhos e processos, 

foi verificado que seria necessário a normatização de alguns procedimentos que se 

transformaram em boas práticas de manutenção durante os anos de 2017 e 2018. 

Durante os anos de 2017 e 2018, algumas boas práticas no processo de 

manutenção de viaturas foram aperfeiçoadas e implementadas visando cumprir as 

metas estabelecidas, bem como manter as viaturas disponíveis para toda e qualquer 

missão demandada pelo escalão superior. 

A Cartilha de Manutenção de Viaturas foi implementada no ano de 2016, durante 

o comando do Major de Infantaria Rodrigo Lima França, o qual comandou a 17ª Cia 

Inf Sl durante os anos de 2015 e 2016. Esta cartilha compilou em um único documento 

as normas e manuais militares que versam sobre manutenção de viaturas. Até hoje 

essa cartilha é seguida pelos militares envolvidos sistema de manutenção. 

A instalação de ar condicionado nas viaturas operacionais melhorou 

sobremaneira as condições de trabalho dos motoristas. Em contrapartida, os mesmos 

sentiram-se privilegiados em dirigir viaturas com conforto, o que desenvolveu a 

mentalidade de manter esta viatura sempre disponível. 

A responsabilização por danos causados aos estofamentos obrigou uma 

mudança de comportamento dos militares que utilizavam as viaturas vestindo seu 

equipamento operacional individual. Tal procedimento provocava rasgos e furos nos 

assentos da viatura. Após a implementação do ressarcimento pelo dano causado, 

mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), os problemas foram reduzindo até 

chegar a zero.  

 

Figura 1 - Para-brisa de viatura com placa indicativa de responsabilização por dano ao patrimônio.

 

 



Fonte: 17ª Cia Inf Sl 
 

A implementação do motorista responsável individualmente por sua viatura 

melhorou sobremaneira a manutenção de 1º escalão das viaturas. Essa pequena 

mudança na cultura organizacional do Grupo de Manutenção e Transporte foi de 

grande impacto, pois a orientação constante para que tivessem cuidado na forma de 

conduzir, visando menor desgaste e o comprometimento, resultou em um aspecto 

positivo quanto ao zelo pelas viaturas, uma vez que os motoristas se sentiam 

orgulhosos em apresentar seu material limpo, manutenido e organizado, além de 

gastarem menos tempo em preparações do equipamento para operações. 

Quanto ao espaço destinado à realização de manutenção, foram instalados 

quadros para armazenamento de cada ferramenta (um lugar para cada coisa, cada 

coisa no seu lugar) para que não somente ficasse organizado, mas também pudesse 

ser facilmente identificada qualquer falta pela simples inspeção visual. O piso foi 

reformado neste período e a melhoria implementada foi aplicação de tinta epóxi, 

causando melhor apresentação igual oficina mecânica de concessionária automotiva, 

e maior higiene do local. 

 

Figura 2 - Foto local de armazenamento do ferramental 

 
Fonte: 17ª Cia Inf Sl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figura 3 - Foto local de manutenção de viaturas reformado 

 
Fonte: 17ª Cia Inf Sl 

 

A inspeção rotineira, pelo menos uma vez a cada mês, da manutenção e 

limpeza das viaturas criou uma mentalidade e até mesmo mudança de cultura 

organizacional sobre a importância da viatura estar sempre limpa, bem apresentada 

e com todo seu ferramental e documentação em dia. Esta simples medida, aliada a 

implantação de um motorista único para cada viatura, fez com que todos estivessem 

comprometidos com a manutenção e cuidados na direção, pois quem ficasse com 

viatura indisponível voltava para os serviços de escala.  

 

Figura 5 - Foto inspeção rotineira de viaturas 
 

 
Fonte: 17ª Cia Inf Sl 

 

Todas estas ações foram extremamente válidas para que o Grupo de 

Manutenção e Transporte da 17ª Companhia de Infantaria de Selva fosse reconhecido 

como a melhor garagem da 17ª Brigada de Infantaria de Selva e uma das melhores 



do Comando Militar da Amazônia. Contudo, nada disso poderia ser feito sem o 

emprego judicioso dos recursos recebidos. 

Para que se tenha uma boa manutenção e meios disponíveis, não adianta 

somente ter boa vontade, planejamento e conhecimento técnico. É necessário o 

emprego minucioso dos recursos recebidos para que tudo isto aconteça. 

A evolução dos recursos recebidos pela 17ª Cia Inf Sl sofreu oscilou bastante 

com o decorrer dos anos, conforme demonstrado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 - Evolução da aplicação de recursos 

 
Fonte: 17ª Cia Inf Sl e autor  
 

Esta variação tão grande de valores deve-se ao fato de restrições 

orçamentárias durante os anos, recebimento de missões extras em apoio a órgãos 

civis, apoio a visitas de estudantes como foi o caso do PROJETO RONDON, realizado 

em 2017, entre outros. 

Esta oscilação é extremamente prejudicial, uma vez que não é possível planejar 

com exatidão as manutenções preditivas. Contudo, este cenário ajudou sobremaneira 

ao desenvolvimento da cultura de manutenção preventiva “fazendo mais com menos”.  

Ao ser disponibilizado algum recurso extra, este poderia ser empregado em 

alguma melhoria nas viaturas e aquisição de ferramental. Estas aquisições visavam 

sempre reduzir os custos com terceirização de serviços externos e, 

consequentemente, redução de gastos e tempo de viatura em manutenção. 

Como foi dito anteriormente, a operacionalidade da 17ª Companhia de 

Infantaria de Selva depende muito da disponibilidade de seus meios. Sem esta 

disponibilidade, a tropa perderia sua capacidade de articulação e desdobramento, 

impactando nos resultados esperados pelo escalão superior. 
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Como OM operacional, a 17ª Cia Inf Sl tem por missão possibilitar ao Comando 

da 17ª Brigada de Infantaria de Selva dispor de uma tropa de pronto emprego sediada 

em Porto Velho, a fim de atender a qualquer eventualidade. Esta Organização Militar 

está voltada para o emprego em operações de Amplo Espectro, em um ambiente 

interagências, em especial as operações na Faixa de Fronteira visando o combate aos 

ilícitos transfronteiriços e ambientais, em áreas de selva e humanizados. 

Um aspecto que chama a atenção é o pequeno efetivo de militares integrantes 

do Grupo de Manutenção e Transporte da OM, um total de 19 militares previstos e 21 

existentes, para apoiar um efetivo de 225 militares em diversos tipos de missões de 

transporte, sejam elas operacionais ou administrativas.  As viaturas disponíveis para 

transporte de pessoal são apenas 7 Viaturas de Transporte Não Especializado (5 

toneladas), que transportam até 20 militares cada, além das diversas outras viaturas 

que transportam somente 2 militares, sendo o motorista e o chefe da respectiva 

viatura. Deve-se levar em consideração que estas mesmas viaturas de transporte de 

pessoal também conduzem toda a estrutura logística, ou seja, viatura que transporta 

material não transporta pessoas, reduzindo consideravelmente a capacidade de 

militares transportados. 

 

Tabela 5 - Efetivo de pessoal transportado em viaturas específicas para transporte de tropa. 

VIATURA EXISTENTE 
CAPACIDADE 
TRANSPORTE 

TOTAL 
TRASNPORTADO 

 VIATURA DE 
TRANSPORTE NÃO 
ESPECIALIZADO (VTNE) 
(DE 2,5 ATÉ 5 TON) 

7 20 140 

VIATURAS DIVERSAS 9 2 18 

TOTAL 16 ---------- 158 

 
Fonte: O Autor 

 

A quantidade de missões existentes, aliadas a pequena quantidade de viaturas, 

demonstrou, conforme a Tabela 4, que o tempo disponível para o emprego das 

viaturas até a próxima missão é de 3 dias corridos e o tempo de manutenção é de 5 

dias. Diante desta constatação, verifica-se que o emprego das viaturas deve ser muito 

bem planejado, bem como sua manutenção bem coordenada e executada de modo 

que a indisponibilidade temporária do meio de transporte não comprometa as missões 

futuras. 

As boas práticas de manutenção implementadas em 2017 e 2018, tais como a 

criação da cartilha de manutenção (criada em 2016 e amplamente executada em 



2017/2018), instalação de ar condicionado, ressarcimento por danos causados, 

aquisição de ferramental e inspeção rotineira de viaturas trouxeram um aumento de 

qualidade no serviço, bem como aumento da motivação e comprometimento com o 

trabalho. 

O emprego judicioso dos recursos recebidos ao longo dos anos propiciou o 

planejamento e aquisição de ferramental e equipamentos que reduziram o tempo de 

manutenção e aumentaram a qualidade e eficiência do serviço executado. 

Essas medidas e os resultados obtidos com a melhoria dos serviços realizados 

pelo Grupo de Manutenção e Transporte contribuíram sobremaneira com a missão da 

17ª Cia Inf Sl: ser uma tropa de pronto emprego sediada em Porto Velho. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Logística Militar engloba as atividades atinentes ao emprego dos meios 

necessários ao funcionamento de toda estrutura organizacional do Exército, bem 

como às operações da Força Terrestre. Dentre as sete funções logísticas citadas 

anteriormente, a função logística manutenção, bem como transporte, tiveram grande 

importância no discorrer deste trabalho. 

Em síntese, a qualidade e eficiência do serviço de manutenção de viaturas da 

17ª Companhia de Infantaria de Selva desenvolvido durante os anos de 2017 e 2018, 

deve-se, em grande parte, ao fato de possuir em seus quadros militares 

comprometidos e motivados em realizar suas tarefas de maneira sistemática e 

objetiva. 

O apoio dado por parte do comando da OM, bem como o emprego judicioso 

dos recursos, proporcionou a aquisição de ferramental adequado para a realização 

dos serviços de manutenção em menor tempo refletindo no aumento da quantidade 

de serviços realizados no mesmo período. 

A função logística transporte melhorou consideravelmente após o diagnóstico 

da relação entre tempo de manutenção e tempo para emprego das viaturas em novas 

missões, pois permitiu ao oficial de logística planejar o apoio logístico às operações e 

às atividades rotineiras com maior previsibilidade e confiabilidade no material a ser 

utilizado.  

Conclui-se que a eficiência e a qualidade do serviço de manutenção, 

principalmente durante os anos de 2017 e 2018, permitiram ao comando da OM 

cumprir todas as missões com excelência, de maneira ininterrupta, uma vez que havia 

quase a totalidade das viaturas disponíveis para o emprego. Desta forma pode-se 



afirmar que o poder de combate e a operacionalidade da 17ª Cia Inf Sl foi aumentado 

consideravelmente. 

Este trabalho requer um maior aprofundamento no sentido de elucidar maiores 

detalhes acerca da importância do Grupo de Manutenção e Transporte em outros tipos 

de organizações militares, bem como e reflexo deste trabalho na operacionalidade da 

tropa. Acredito que trabalhos futuros poderão clarear esta lacuna. 
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