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RESUMO 

 
A sustentabilidade tem sido a palavra de ordem na última década, sendo a 

emissão de CO2 e de enxofre, dois dos maiores vilões na poluição do meio ambien-

te, principalmente nas cidades, pela alta concentração de veículos movidos a com-

bustíveis de origem fóssil. O Brasil, inserido no contexto mundial de diminuir a emis-

são de gases poluidores, criou ferramentas legais para gradualmente atender essa 

demanda. Essa nova legislação sobre a redução de poluentes dos veículos iniciou 

com o diesel, reduzindo a quantidade de enxofre do mesmo e acrescentando biodi-

esel, passando a utilizar nos dias de hoje o novo diesel S10. Ao mesmo tempo, hou-

ve um avanço da tecnologia embarcada dos veículos, o que tornou os sistemas dos 

motores diesel mais sensível ao nível de contaminação do combustível, e em 2012, 

o Exército Brasileiro iniciou a substituição de praticamente toda a sua frota de viatu-

ras a diesel, adquirindo 12.000 (doze mil), todas com essa nova tecnologia e utili-

zando o novo diesel S10, por imposição legal. Essas duas alterações concomitantes 

trouxeram consequências para a manutenção, elevando o índice de indisponibilida-

de das viaturas novas, em pouco tempo, preocupando quanto à pronta resposta e 

operacionalidade da Força Terrestre. A região de maior impacto e onde primeiro 

surgiu o problema foi no Comando Militar da Amazônia (CMA), por ser a área de 

maior desafio logístico do Brasil. Esta pesquisa analisou a situação da logística de 

suprimento classe III – combustíveis no CMA e descobriu, primeiramente, que o 

maior problema foi a diminuição do prazo de validade do diesel de nove meses para 

apenas um mês, devido a retirada do enxofre e acréscimo de biodiesel, o que torna 

o diesel desprotegido quanto a ação de bactérias, levedos e fungos, que com o tem-

po cria uma borra contaminante, causando elevado prejuízo às viaturas. Simultâneo, 

esta pesquisa verificou que toda a rotina operacional dos postos de combustíveis do 

CMA necessitava ser aperfeiçoada. Assim, este trabalho pesquisou um aditivo que 

reestabelece o prazo de validade do diesel S10 para nove meses e, também, propõe 

procedimentos operacionais atualizados para as rotinas dos postos de abastecimen-

to. Nesse contexto, com as soluções apresentadas, o CMA reestabelecerá o apronto 

operacional, não oportunizando que a logística de combustível diminua o poder de 

combate do Exército Brasileiro nas fronteiras da Nação. 

 

Palavras-chave: Logística, Combustíveis, Viaturas, Aditivo. 
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ABSTRACT 
 

Sustainability has been the watchword in the last decade, with the emission of 

CO2 and sulfur, two of the biggest villains in environmental pollution, especially in 

cities, due to the high concentration of vehicles fueled by oil-based fuels. Brazil, with-

in the global context of reducing greenhouse gas emissions, has created legal tools 

to gradually meet this demand. This new legislation on the reduction of pollutants of 

vehicles began with diesel, reducing the amount of sulfur of the same and adding 

biodiesel, to use today the new diesel S10. At the same time, there was a break-

through in the technology inside the vehicle, which made diesel engine systems more 

sensitive to the fuel contamination, and in 2012 the Brazilian Army began replacing 

practically all of its diesel vehicle fleet, acquiring 12,000, all with this new technology 

and using the new diesel S10 by legal imposition. These two concomitant changes 

brought consequences for the maintenance, raising the rate of unavailability of new 

vehicles, in a short time, worrying about the prompt response and operability  of the 

Land Force. The region with the greatest impact and where the problem first arose 

was in the Military Command of the Amazon (CMA), being the most logistical chal-

lenge area in Brazil. This research analyzed the situation of supply logistics class III 

fuels in the CMA and first discovered that the biggest problem was the shortening of 

the validity period of the diesel from nine months to only one month due to the with-

drawal of sulfur and addition of biodiesel which makes the diesel unprotected as the 

action of bacteria, yeasts and fungi, which over time creates a contaminant sludge, 

causing high damages to the vehicles. Simultaneously, this research verified that 

every operational routine of the CMA fuel stations needed to be perfected. Thus, this 

work presents an additive that re-establishes the validity period of the S10 diesel for 

nine months and also updated operating procedures for the filling station routines. In 

this context, with the solutions presented, the CMA will reestablish the operational 

readiness, not allowing that the fuel logistics to reduce the combat power of the Bra-

zilian Army on the borders of the Nation. 

  

 

 

 

Key words: Logistics, Fuels, Vehicles, Additive. 
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1.  INTRODUÇÃO 

A evolução da tecnologia tanto da informação como embarcada em um veí-

culo ocorreu de forma muito rápida no século XXI, provocando uma defasagem ou 

hiato tecnológico. O Exército Brasileiro (EB) é diretamente atingido por isso, novas 

tecnologias incorporadas que impactam diretamente na doutrina, na eficiência e ope-

racionalidade, e também atingem o principal meio de mobilidade da Força Terrestre, 

as viaturas. 

Somado ao desenvolvimento tecnológico, as novas viaturas necessitam res-

peitar o meio ambiente, emitir menos gás carbônico, buscando o máximo de eficiên-

cia energética equilibrado com o impacto na camada de ozônio. O Brasil é signatário 

dos principais acordos internacionais sobre proteção do meio ambiente e da camada 

de ozônio. 

As duas situações apresentadas acima, tecnologia e sustentabilidade, pro-

vocaram um avanço muito rápido na indústria automobilística, sendo a maior mu-

dança a respeito dos motores dos caminhões que se tornaram eletrônicos, somado 

ainda ao novo tipo de diesel que retirou o enxofre, altamente poluente, e ainda 

acrescentou biodiesel.  

Em 2012 entrou em vigor a sétima etapa do Programa de Controle da Polui-

ção do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), legislação que obriga os cami-

nhões a saírem de fábrica menos poluidores. O programa foi criado em 1986, e é 

baseado no modelo europeu de emissão, o EURO. As fases aplicadas a veículos 

comerciais são denominadas P e são graduadas por um número, de acordo com a 

sua evolução, portanto o atual momento da legislação é o P10, equivalente ao EU-

RO 5. (INSTITUTO DE ENGENHARIA, 2012) 

Desde sua criação, o programa reduziu drasticamente o nível de emissão de 

poluentes lançados na atmosfera pelos motores a diesel. De acordo com um estudo 

realizado pela Iveco (fabricante de veículos), um veículo EURO 0 – nome dado aos 

caminhões da fase 2 do PROCONVE – emitia um volume de material particulado 

(fumaça preta) 50 vezes maior do que é emitido, hoje, por um EURO 5. O levanta-

mento revela ainda que a tecnologia foi responsável por uma diminuição de 88% nos 

níveis de monóxido de carbono e de 87% nos de óxido de nitrogênio. (INSTITUTO 

DE ENGENHARIA, 2012) 

Ao mesmo tempo, o EB no ano de 2012 recebeu um grande aporte de re-

cursos extra orçamentários, provenientes do Programa de Aceleramento do Cresci-
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mento (PAC Equipamentos) do Governo Federal, com o objetivo principal de impul-

sionar a indústria nacional. Na época, atingiu particularmente as fábricas de cami-

nhões, que estavam com dificuldades de venda, ocasionada pela mudança do tipo 

de motor a ser utilizado, que somente aceitaria o novo diesel S10 que entraria no 

mercado por ser menos poluente. Esse recurso financeiro investido no EB naquele 

ano de 2012, também possibilitou capacitação de recursos humanos para atender as 

novas tecnologias e planejar a manutenção. 

Assim, o EB adquiriu e recebeu, entre 2012 e 2015, em torno de 12.000 (do-

ze mil) viaturas. Houve uma renovação de frota com mais tecnologia embarcada, e 

assim completou-se o Quadro de Distribuição de Material (QDM) das Organizações 

Militares do Exército. Paralelamente a aquisição dessas viaturas foi necessário, em 

caráter emergencial, planejar o descarte das viaturas antigas que seriam substituí-

das, tendo em vista que em curto espaço de tempo não haveria recurso para a fazer 

a manutenção da nova frota e da antiga, inclusive não havendo nem garagem para 

todas juntas. 

Diante das concepções expostas, novas tecnologias embarcadas em cami-

nhões ou viaturas, um novo tipo de combustível de maior sustentabilidade e menor 

impacto ao meio ambiente, somado a uma grande aquisição de viaturas e a neces-

sidade de desfazimento das antigas, o EB estava diante de um enorme desafio lo-

gístico tanto na função logística manutenção como na função logística suprimento, 

principalmente de classe III óleo diesel. 

 

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

A alteração do tipo de combustível e a aquisição de uma nova frota, com no-

vas tecnologias, desafiou a capacidade da estrutura logística da Força em estar di-

mensionada, capacitada e preparada para as transformações necessárias, sob o 

risco de comprometer a mobilidade e o poder de combate. 

O EB e a sua logística de manutenção e suprimento classe III combustível 

óleo diesel estavam preparados para as evoluções tecnológicas e adaptações de 

sustentabilidade? 
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1.2     OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar a gestão da atual logística de combustíveis para o atendimento da 

necessidade da nova frota e nova tecnologia, buscando a garantir a mobilidade e o 

poder de combate das viaturas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Com a finalidade de viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho 

formularam-se alguns objetivos específicos a serem atingidos, que organizarão as 

ideias nesta pesquisa, e estão abaixo discriminados: 

a. analisar as consequências do avanço tecnológico e da necessidade de in-

crementar a sustentabilidade do combustível na mobilidade da Força Terrestre; 

b. analisar a sistemática da gestão do suprimento classe III combustível no 

Exército, somado as necessidades de capacitação de pessoal; 

c. apresentar uma nova concepção para a melhoria da gestão de combustí-

veis no Exército. 

 

1.3        VARIÁVEIS 

No que diz respeito ao tema “A gestão da logística de combustível no Exérci-

to: uma análise estratégica dos processos atuais e os reflexos no poder de combate, 

com a proposta de uma nova concepção”, basicamente serão verificadas duas vari-

áveis para resolver o problema dessa pesquisa. Variável dependente será a siste-

mática de suprimento de combustível óleo diesel do Exército. A variável independen-

te é a sétima etapa do PROCONVE quanto a diminuição de emissão de poluentes 

pelos veículos automotores. As suas dimensões seguem-se conforme quadro 1 

abaixo 

 

Variável independente Variável dependente 

Sétima etapa do PROCONVE de dimi-

nuição de emissão de poluentes 

Sistemática de gestão do suprimento 

classe III combustível no Exército 
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1.4        JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a possuir uma política ambien-

tal com foco nas emissões veiculares, não à toa que se verifica que a legislação bra-

sileira vem se aproximando das legislações europeias (referência mundial em meio 

ambiente) quanto aos limites de emissão e qualidade dos combustíveis. 

Muitas cidades europeias estão impedindo ou restringindo a circulação de 

veículos nas proximidades dos centros urbanos ou mesmo em estradas para diminu-

ir o nível de poluição nos centros urbanos. Estas restrições, no entanto, não abran-

gem todos os veículos, mas somente aqueles dotados de motor que cumprem as 

emissões EURO antigas, ou seja, que são mais poluentes. 

As normas EURO tratam das regras de emissões de poluentes dos automó-

veis vendidos nos países da União Europeia. A sigla EURO seguida de um número 

indica qual nível de exigência o modelo se enquadra, quanto maior o número, menos 

poluente deve emitir o veículo. A Comunidade Europeia estabelece sempre limites 

mais baixos de emissões de CO2 com o passar dos anos. 

Uma vez em vigor a norma EURO atualizada, as fabricantes devem acabar 

com a venda de veículos fabricados em conformidade com os padrões anteriores, 

enquanto os veículos produzidos sob as novas normas EURO são introduzidos gra-

dualmente. 

A Comunidade Europeia adotou estas regras em 1991 com o objetivo de re-

duzir as emissões dos veículos e das motocicletas. Naquele ano foram identificadas 

quatro categorias de membros para carros (pré-EURO I, EURO II, III, IV) e duas pa-

ra motos (EURO 1, 2). Desde de 2014 a Europa já está aplicando a norma EURO VI, 

ou seja, cada número somado a norma EURO significa redução de emissão de po-

luentes.  

Importante destacar que para motores de ignição por compressão (diesel) 

são utilizados algarismos romanos após o EURO, e para motores do ciclo otto ou 

por ignição por centelha (gasolina e álcool) são utilizados algarismo arábicos. No 

trabalho em pauta serão descritas as etapas a serem cumpridas pelos motores die-

sel, ou seja, será utilizado apenas os algarismos romanos, também por serem os 

maiores poluidores e, também, porque no Exército toda a frota operacional é movida 

a diesel. 

Entendida a norma EURO e qual sua finalidade, torna-se importante com-

preender como essa redução de emissão de poluentes a partir dos combustíveis 
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automotivos foi aplicada no Brasil. A fim de facilitar o entendimento de como ocorreu 

a introdução dessa norma no Brasil, a seguir será traçada uma linha do tempo de 

acordo com as etapas já cumpridas e futuras. 

Antes de iniciar a linha do tempo se faz mister saber qual órgão é responsá-

vel por esse assunto no Brasil. Essa regulamentação deve ser realizada pelo poder 

executivo por meio do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o qual tem como órgão 

consultivo e deliberativo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que foi 

instituído pela Lei 6.938/81 e que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambien-

te, regulamentada pelo Decreto 99.274/90. O Conselho é presidido pelo Ministro do 

Meio Ambiente e sua Secretaria Executiva é exercida pelo Secretário-Executivo do 

MMA. O Conselho é um colegiado representativo de cinco setores, a saber: órgãos 

federais, estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade civil.  

Assim, em 1986 entra em vigor a primeira fase do Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), criado pelo CONAMA, para 

reduzir as emissões de gases poluentes emitidos por veículos automotores. Intitula-

da de P1, esta fase inicial do programa conseguiu reduzir as emissões poluentes de 

20% para 12%. Para alcançar os objetivos desta fase, os veículos passaram por pe-

quenas modificações tecnológicas, realizando recalibragem dos sistemas de injeção 

de combustível diesel. 

Em 1994 teve início o PROCONVE P2, que já equivalia ao Euro 0. O máxi-

mo de teor de enxofre do combustível era de 3 000 a 10 000 ppm (Partícula por Mi-

lhão). Para atender essas normas, também foram necessários ajustes e calibragens 

tanto no motor como no sistema de injeção diesel. 

Em 1996 o bom andamento das fases anteriores permitiu o programa ga-

nhar nova etapa ainda mais rigorosa. O PROCONVE P3 entrou em vigor no Brasil 

equivalendo a EURO I e estabeleceu limites significativamente mais baixos de emis-

sões. O nível de teor de enxofre do combustível foi mantido não havendo alteração 

em relação à fase anterior. Consequentemente, as fabricantes precisaram fazer mu-

danças mais relevantes nos veículos. Os caminhões ganharam bombas injetoras de 

alta pressão, turbo1 e intercooler2 e foram enquadrados à nova legislação. 

_____________ 

1 O Turbocompressor, também conhecido como turbo ou turbocharger, é um equipamento adicionado aos motores de combus-

tão interna que aproveita os gases de escape para injetar ar nos cilindros (câmara de combustão). 
2 O intercooler é um permutador intermédio de calor, tal como o radiador de um veículo. A sua utilização dá-se em motores 

que utilizam turbo. Sua função é diminuir a temperatura do ar comprimido para aumentar sua densidade. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&texto=
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=2&numero=99274&ano=1990&texto=
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No ano de 2000 com limites de emissões mais rigorosos estabelecidos na 

fase anterior, o PROCONVE P4 instituiu poucas mudanças e, logo, os veículos tive-

ram poucas alterações. Foram feitas apenas algumas melhorias nos projetos dos 

motores e sistemas de injeção de combustível e implantado o sistema de multiválvu-

las para atender as novas regras, sendo que o teor de enxofre permitido para óleo 

diesel continuou entre 3 000 e 10 000 ppm. A fase P4 equivaleu às normas europei-

as EURO II de emissões. 

No ano de 2006 o PROCONVE P5 entra em vigor, equivalendo a EURO III, 

e traz mudanças significativas – a começar pelo combustível. O teor de enxofre cai e 

é estabelecido entre 500 e 2 000 ppm. Nessa fase chegam os motores eletrônicos. 

Um módulo eletrônico garante a injeção de combustível com altíssima pressão. A 

nova tecnologia permite que os veículos se enquadrarem a fase P5 do programa. 

Em 2009 estava prevista a entrada da fase P6 do PROCONVE, que estabe-

leceria rigorosa redução do teor de enxofre do combustível, constituindo seu nível 

máximo em 50 ppm. Mas as regras não foram cumpridas pelos envolvidos e esta 

fase não entrou em vigor no Brasil. A Petrobras alegou tempo insuficiente para colo-

car no mercado o diesel S-50, que atenderia as normas correspondentes a EURO 

IV, e as fabricantes não teriam tempo para desenvolver novas tecnologias. 

Com isso, houve uma intervenção da Procuradoria Geral da República, que 

obrigou o Ministério do Meio Ambiente a tomar medidas enérgicas que colocaram a 

entrada do PROCONVE em risco. Surge, então, o Termo de Ajustamento de Condu-

ta (TAC), que estabelece o adiantamento da fase seguinte do programa, o PRO-

CONVE P7 para 2012 e redução do teor de enxofre para 10 ppm até 2013. 

Em 2012 entra em vigor o PROCONVE P7, equivalente a EURO V, e ficam 

estabelecidos rigorosos níveis de emissões. As fabricantes oferecem duas tecnolo-

gias para atender ao programa, passando a equipar todos os veículos diesel novos a 

partir desse ano. 
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Tabela 1 - Limites das emissões ao longo das fases do PROCONVE para veículos pesados 

Fonte: PROCONVE, 2012 

Na tabela acima é possível observar de forma sintética a linha do tempo e as 

fases já cumpridas do PROCONVE. Também é possível verificar os principais polu-

ente emitidos pelos veículos. Abaixo segue a descrição de cada um desses poluen-

tes: 

- hidrocarbonetos (HC): queima incompleta e emissões evaporativas; 

- material particulado (MP): pequenas partículas sólidas e gotículas líquidas 

suspensas na atmosfera - queima incompleta do combustível; 

- aldeídos e cetonas (CHO): combustão completa de oxigenados; 

- óxidos de enxofre (SOx): queima de contaminantes sulfurados no combus-

tível; 

- óxidos de nitrogênio (NOx): queima de compostos nitrogenados do com-

bustível ou a partir da queima do nitrogênio do ar atmosférico nas condições do mo-

tor; 

- ozônio (O3): poluente secundário formado na troposfera pela ação dos hi-

drocarbonetos, aldeídos e nitrogenados na presença de radiação solar. 

Na tabela abaixo pode ser observado a redução em percentual de cada fase 

do PROCONVE e para os principais poluentes. 

 

Gráfico 1 – Percentual limite de cada poluente das fases do PROCONVE para veículos pesados 

Fonte: PROCONVE, 2012 
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A fim de que se compreenda, também, a motivação de todas essas mudan-

ças, será mostrado abaixo quais as doenças que estes poluentes podem causar na 

nossa saúde, o que nas grandes cidades já ocorre há anos. 

 Tabela 2 – Doenças provocadas pelos poluentes emitidos pela queima do diesel 

 Fonte: PROCONVE, 2012 

Esta pesquisa, então, se justifica, em função da criação do PROCONVE e 

da resolução em adotar um novo tipo de Diesel, o S10, que obrigatoriamente é o 

único tipo que pode ser adquirido pelo Exército. O Diesel S10 tem um prazo de vali-

dade muito reduzido em comparação com o anterior, principalmente no sentido de 

serem mantidas suas condições físico-químicas ideais de utilização, comprometendo 

a operacionalidade do EB pela grande diminuição do prazo de validade de estoca-

gem. 

Agregado a mudança do tipo de combustível tem-se a evolução da tecnolo-

gia embarcada das viaturas, a aquisição de uma nova frota de mais de 12.000 viatu-

ras e todos os programas estratégicos do EB que dependem também de viaturas. 

Esses fatores elencados acima sobre mudança do tipo de diesel, nova tecno-

logia embarcada e frota de viaturas como menos de 5 anos de uso, impactam direto 

no campo econômico a médio e longo prazo. 

Além do campo econômico, tem-se o comprometimento do emprego estraté-

gico da Força terrestre com a interferência direta na sua mobilidade e poder de 

combate. 



25 

Assim, a questão levantada pode trazer soluções para a gestão da logística 

de combustível do EB, além de otimizar recursos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção tem por objetivo elucidar as consequências para a gestão do 

combustível no EB de acordo com os seguintes fatores: novas tecnologias embarca-

das nas novas viaturas do EB frente a aquisição de 12.000 viaturas trocando toda a 

frota, e a nova normatização e regulamentação do novo tipo de diesel que deve ser 

utilizado por todo o EB. 

 

2.1      O MEIO AMBIENTE, A IMPLANTAÇÃO DO DIESEL S10 E O IMPACTO NA 

MOBILIDADE DO EB 

O óleo diesel é um combustível líquido derivado de petróleo, composto por 

hidrocarbonetos com cadeias de 8 a 16 carbonos e, em menor proporção, nitrogê-

nio, enxofre e oxigênio. É utilizado principalmente nos motores ciclo Diesel (de com-

bustão interna e ignição por compressão) em veículos rodoviários, ferroviários e ma-

rítimos e em geradores de energia elétrica. (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, 

2018). 

Da composição do diesel, para este estudo, interessa o enxofre, cujo símbo-

lo é o S. Até 2013, no refino do petróleo, obtinha-se o diesel S 13.000, que é o diesel 

com 13.000 ppm (parte por milhão) de enxofre. Essa quantidade de enxofre conferia 

uma propriedade importante ao diesel que era a resistência à ação de bactérias, 

fungos e levedos. O diesel por ser originário do petróleo que é fóssil, tende a voltar a 

ser fóssil, por ação do meio ambiente, enquanto armazenado por longo período. O 

diesel S 13.000 tinha um prazo de validade de estocagem de até nove meses, res-

saltando que o enxofre, em grande quantidade, evitava a proliferação de fungos, 

bactérias e levedos, agentes biológicos que degradam o diesel.  

Contudo, esse enxofre em grande quantidade era um dos maiores poluentes 

existentes e precisava ser contido. Segundo Trinas (2016) além das consequências 

diretas sobre a qualidade do ar e sobre o clima da Terra, os gases emitidos pelos 

motores movidos a combustíveis fósseis, por conterem elevados teores de enxofre, 
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causam chuvas ácidas3, altamente danosas à flora, à fauna, à agricultura, às edifi-

cações e à saúde humana. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) criou o Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE) por meio da 

Resolução Nº 18, de 06 de junho de 1986. O PROCONVE também tem por objetivo 

promover o desenvolvimento tecnológico nacional e a melhoria das características 

dos combustíveis, criar programas de inspeção dos veículos em uso, promover a 

conscientização popular quanto à poluição veicular e estabelecer condições de ava-

liação dos resultados alcançados.  

 

Gráfico 2: Redução das emissões ao longo das fases do PROCONVE 

  Fonte: PROCONVE, 2012 

 

De acordo com a Lei 13.033, de setembro de 2014, que torna obrigatória a 

mistura de Biodiesel em todo diesel terrestre comercializado, de forma progressiva, 

sendo definido pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) o percentual 

de biodiesel acrescido no diesel mineral (fóssil). Iniciou-se em 2014 com 7% de bio-

diesel e hoje, em 2018, já está em 10%, podendo chegar até a 20%. Para identificar 

o diesel com biodiesel utiliza-se a letra B como o número a frente representando o 

percentual. Por exemplo, hoje temos o diesel S10 B10, ou seja, com 10 % de biodi-

esel. (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE BIODIESEL, 2015). 

_____________ 

3 A chuva ácida é a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso, resultantes 
de reações químicas que ocorrem na atmosfera, decorrentes da poluição emitida principalmente pe-
los veículos automotores. 
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O objetivo principal desta fase foi estabelecer novos limites de emissões, o 

que exigiu modificação nos motores (novos sistemas de tratamento dos gases de 

escapamento) e a redução do teor de enxofre no diesel disponibilizado pelo mercado 

brasileiro. 

O óleo diesel é o principal combustível utilizado no mercado brasileiro. A 

busca pela redução de sua capacidade poluidora fez com que ao longo dos últimos 

anos se diminuísse a adição de componentes tóxicos em sua fórmula, principalmen-

te do enxofre. Até 1994, no Brasil, o diesel possuía 13.000 ppm (partes por milhão) 

de enxofre. De lá para cá os teores foram reduzidos para 1.800 ppm, 500 ppm, 50 

ppm até chegarmos, em 2013, nos atuais 10 ppm, o que caracteriza o Óleo Diesel 

S-10 como tendo um teor de enxofre máximo de 10 mg/kg. 

 

Gráfico 3: Redução do teor de ENXOFRE ao longo das fases do PROCONVE 

Fonte: PROCONVE, 2012 

O Óleo Diesel S-10 é adequado às novas tecnologias de controle de emis-

sões dos novos motores à diesel fabricados a partir de 2012. Ele possibilita a redu-

ção das emissões de material particulado em até 80% e de óxidos de nitrogênio em 

até 98%, conforma consta no sítio da Internet da Petrobrás.  

A produção de biodiesel faz parte do Programa Nacional de Produção e Uso 

do Biodiesel (PNPB). É um programa interministerial do Governo Federal, criado em 

2004, que objetiva a implementação de forma sustentável, tanto técnica, como eco-

nômica, da produção e uso do biodiesel, com enfoque na inclusão social e no de-

senvolvimento regional, via geração de emprego e renda. (CASA CIVIL, 2018). 
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Gráfico 4: Participação das matérias-primas na produção do biodiesel no Brasil 

Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP), 2016 

 

As principais diretrizes do programa: implantar um programa sustentável, 

promovendo inclusão social; garantir preços competitivos, qualidade e suprimen-

to; produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas fortalecendo as po-

tencialidades regionais para a produção de matéria prima. O PNPB é conduzido por 

uma Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel (CEIB), que tem como função 

elaborar, implementar e monitorar o programa, propor os atos normativos que se 

fizerem necessários à implantação do programa, assim como analisar, avaliar e pro-

por outras recomendações e ações, diretrizes e políticas públicas.  (CASA CIVIL, 

2018). 

 

 

Figura 1 – Países Produtores de Biodiesel 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE)  
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O programa possui também um Grupo Gestor a quem compete a execução 

das ações relativas à gestão operacional e administrativa voltadas para o cumpri-

mento das estratégias e diretrizes estabelecidas pela CEIB. (ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES DE BIODIESEL, 2015) 

 

Figura 2 – Mapa da Produção de Biodiesel no Brasil 

Fonte: EPE 

A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

(SEAD), que faz parte tanto da CEIB quanto do Grupo Gestor do PNPB, tem a res-

ponsabilidade de operacionalizar a estratégia social do programa, criando formas de 

promover a inserção qualificada de agricultores familiares na cadeia de produção do 

biodiesel.  

A importância de destacar o PNPB é que o biodiesel tem uma parcela ex-

pressiva de importância ao acelerar a degradação do diesel e, em consequência, 

diminuindo cada vez mais seu tempo de estocagem.  

De acordo com a diretriz do Governo Federal, a partir de 2014 o Exército 

Brasileiro passou a comprar somente o óleo diesel S-10, para o emprego em seus 

meios motorizados, sendo a Petrobrás seu fornecedor único, em função de ser a 

única empresa capaz de fornecer o combustível em todos os pontos do território na-
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cional. É importante salientar que este produto, hoje já possui 9% de biodiesel em 

sua composição. 

O manuseio do diesel S10 exige cuidados diferenciados pela quantidade de 

biodiesel adicionado e pela retirada do enxofre, que era o agente que matinha o 

tempo de estoque do diesel mineral. O biodiesel apresenta maior higroscopicidade 

(propensão a absorver água) e maior biodegradabilidade (degradação por ação de 

microrganismos), bem como menor estabilidade à oxidação. Portanto, são funda-

mentais os cuidados com a transferência e armazenagem do combustível, especial-

mente no que se refere à limpeza e drenagem de água dos tanques. 

O Diesel com mais enxofre, como era o diesel S 13.000, tinha maior poder 

de lubrificar as partes móveis do motor. Com a diminuição da quantidade de enxofre 

no diesel, o óleo perdeu essa propriedade, e também diminuiu de forma considerá-

vel seu prazo de validade em estoque de 9 meses para apenas no máximo 30 dias. 

Dessa maneira, somado a maior higroscopicidade, sem proteção (enxofre) 

contra ação de bactérias, levedos e fungos, com acréscimo de biodiesel, alimento 

natural desses microrganismos, a chegada do diesel S10 B10 em 2019 torna-se 

uma grande preocupação, principalmente para aquelas viaturas que permanecem 

longos períodos inoperantes. 

 

Figura 3 – Evolução do percentual de biodiesel acrescido ao diesel 

Fonte: ANP 

2.2     SISTEMÁTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO EXÉRCITO 

BRASILEIRO  

Este assunto completa o embasamento teórico que se faz necessário apre-

sentar para que se compreenda onde estão as oportunidades de melhoria e as pos-
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sibilidades de correções. Importante ressaltar que será priorizada a sistemática de 

distribuição da Amazônia Ocidental pelos seguintes motivos: 

- o prazo de validade do diesel S10 é de apenas 30 dias; 

- na Amazônia o transporte do diesel S10 para fora de Manaus é todo reali-

zado por balsas e, em alguns locais, levam o tempo de 25 a 30 dias, chegando no 

destino um diesel sem condições de uso; 

- o Comando Militar da Amazônia (CMA) possui 24 Pelotões Especiais de 

Fronteira (PEF) que dependem do diesel S10 para a sobrevivência, por causa dos 

geradores que alimentam de energia elétrica os pelotões e suas residências; 

- este pesquisador realizou, durante dois anos, como Comandante de uma 

OM de manutenção, que apoiava 64 OM, visitas aos postos de combustíveis da 

Amazônia Ocidental e a todos os PEF do CMA. 

Dessa forma, é importante mostrar as legislações pertinentes sobre o assun-

to. De acordo com o Manual de Campanha EB20-MC-10.204-Logística, 3ª Edição, 

aprovado pela Portaria Nº 002-EME, de 2 de janeiro de 2014: 

 

A Logística no nível estratégico interage com a Lo-

gística Nacional para obtenção e distribuição dos recursos 

necessários às forças apoiadas. Conecta-se ao nível operaci-

onal, normalmente, nos pontos de entrada do Teatro de Ope-

rações/Área de Operações (TO/AOp). Atuam nesse nível o 

Ministério da Defesa e os Comandos das Forças Armadas. 

 

Também seguindo o referido manual, o Grupo Funcional “Suprimento” está 

compreendido pela Área Funcional “Apoio de Material”, sendo definidas responsabi-

lidades:  

O Estado-Maior do Exército é o responsável pela di-

reção geral da Logística, cabendo-lhe emitir as diretrizes refe-

rentes ao apoio logístico no âmbito do EB. Os ODS com res-

ponsabilidades atinentes a cada um dos Grupos Funcionais 

exercem a direção setorial da Logística. A eles compete bai-

xar normas e disciplinarem técnicas e procedimentos especí-

ficos no seu ramo de atuação. 
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A Diretoria de Abastecimento (DAbst), subordinada ao Comando Logístico 

(COLOG), é responsável por baixar normas e disciplinar técnicas e procedimentos 

que assegurem a efetividade logística do suprimento de combustíveis no EB. 

As atividades de planejamento da demanda, obtenção, recebimento, arma-

zenamento, distribuição e gerência do suprimento (que inclui a logística reversa) 

compõe todo o ciclo de suprimento de combustível. 

A DAbst utiliza as Instruções Reguladoras da Execução da Logística do 

Combustível Automotivo no Exército Brasileiro (EB20-IR-30.500), 1ª Edição, 2015, 

em complemento às informações contidas nas Normas Administrativas Relativas ao 

Suprimento (NARSUP). São objetivos desta publicação: 

 

I – regular as atividades referentes ao planejamento, 

aquisição, distribuição, recebimento, armazenagem e controle 

dos itens de suprimento Classe III (Óleo Diesel BS-10 e 

Gasolina Comum); 

II – padronizar, racionalizar e simplificar ações administrativas; 

III – aumentar a eficiência e a eficácia administrativas das 

obrigações relativas ao planejamento, obtenção, emprego e 

controle dos diversos itens de suprimento; e 

IV – definir atribuições, responsabilidades e calendários para 

os integrantes do Sistema Logístico, a cargo do COLOG, de 

forma a viabilizar a execução da logística do suprimento 

Classe III, pelos diversos órgãos envolvidos na gestão dessa 

classe de suprimento. 

 

Neste contexto, destaca-se a importância das Regiões Militares, dentro da 

cadeia logística: 

 

As 12 (doze) Regiões Militares (RM) são Grandes Comandos 

Administrativos e são considerados pelo COLOG/D Abst os 

Órgãos Coordenadores do combustível no Exército Brasileiro. 

Art. 13. Os Órgãos Coordenadores (OC) são os órgãos 

responsáveis por receberem as cotas de combustível, 

distribuídas quadrimestralmente pela D Abst ou fornecidas 

mediante pedido, e repassá-las aos Comandos Militares de 

Área em que estão enquadrados, às Grandes Unidades (DE e 
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Bda) localizadas em sua área de jurisdição e a todas as 

demais OM apoiadas. (EB20-IR-30.500, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Estrutura básica da LOCAEB (Cadeia Logística) 

Fonte: EB20-IR-30.500 

 

As necessidades anuais de combustível tem início nas OM apoiadas, que 

remetem suas demandas às RM. Após a análise destes, as demandas são enviadas 

ao COLOG/DAbst, que realiza a consolidação final das necessidades do EB confor-

me abaixo. 
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Figura 5 - Fluxo do levantamento de necessidades 

Fonte: EB20-IR-30.500 

A aquisição do combustível é centralizada pela DAbst, de acordo com as 

necessidades levantadas, em Óleo Diesel S-10 e gasolina comum, pelas OM apoia-

das. 

 

Figura 6 – Fases do processo de aquisição de combustíveis 

Fonte: EB20-IR-30.500 

A distribuição pode ser realizada de duas formas: através de fornecimento 

automático em períodos pré-definidos (quadrimestral, mensal etc), ou por meio de 

pedidos das OM apoiadas. A figura abaixo representa o fluxo de suprimento Classe 

III no EB: 
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Figura 7 – Fluxo do suprimento Classe III no EB 

Fonte: EB20-IR-30.500 

 

A fase de controle finaliza o processo e caracteriza-se muito mais pelo 

controle físico (quantitativo), contratual e patrimonial do combustível, do que pelo 

controle de sua qualidade, desde o recebimento do produto da empresa fornecedora 

contratada, até o seu consumo. 

A partir da fase descrita acima é que está uma das razões dessa pesquisa. 

Situações  como aplicação de testes no ato do recebimento e ao longo do período 

de estocagem do combustível, condições dos tanques e bombas dos Postos de 

Abastecimento das OM, prazos e condições de armazenamento (inclusive nos 

reservatórios e camburões das viaturas), manutenção e aferição dos equipamentos 

de posto, existência de instrumentos e ferramentas de operação, cumprimento de 

normas de segurança e ambientais, capacitação e atualização do pessoal de 

operação, são algumas questões fundamentais para a eficiência da atividade. 

O Exército possui 241 Postos de Abastecimento, conforme o último pregão 

de aquisição de combustíveis realizado pelo Comando Logístico. Vários destes 

postos foram construídos há mais de 30 anos, adquiridos pelo Exército ou por meio 

de comodatos com a Petrobrás. Muitos deles possuem reservatórios que necessitam 

de substituição ou de recuperação por meio de testes de estanqueidade e de 

descontaminação. Alguns possuem capacidade de armazenamento não ajustada ao 
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perfil da frota atual, tanto no tipo, quanto na quantidade de combustível armazenado. 

Ademais necessitam, ainda, ajustar-se à normatização recente relacionada à 

segurança e à proteção ambiental. Tal normatização está sob a responsabilidade da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. 

De acordo com apresentado nesse últimos dois parágrafos, houve um 

aprofundamento da pesquisa em 2016 e 2017 por parte deste pesquisador nos 

postos de abastecimentos nas onze Guarnições Militares mostradas na figura X 

abaixo, observando os seguintes aspectos: 

- conhecimento dos militares que trabalhavam diretamente na atividade de 

manuseio de combustível quanto aos procedimentos para recebimento, transporte e 

armazenamento; 

-  situação da manutenção dos equipamentos dos postos e 

-  qualidade do diesel S10 armazenado. 

 

 

  Figura 8 – Guarnições Militares do CMA com postos de abastecimento classe III 

  Fonte: CMA 

Após a realização das Visitas de Orientação Técnicas (VOT) a cada posto 

de abastecimento, de cada Guarnição acima localizada, o que inicialmente tinha 

como propósito analisar a qualidade do diesel S 10, que chegava nos locais mais 

afastados, também observou mais dois aspectos importantes, que impactam sobre-

maneira na qualidade do diesel, que foram: os procedimentos de recebimento (segu-
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rança e análise) e em toda a área operacional dos postos, desde as rotinas de ma-

nutenção até a armazenagem. 

De acordo com o objetivo deste trabalho, não serão mostrados detalhes téc-

nicos do relatório da VOT. Importante salientar também, como pressuposto, que as 

observações foram da maioria dos postos, sendo alguns em melhores condições 

que outros. Assim, constatou-se na visita citada acima o seguinte: 

- o diesel S 10 que estava sendo recebido já se encontrava contaminado 

com microorganismos o que praticamente não permitia um maior tempo de armaze-

namento; 

- em algumas guarnições, a empresa terceirizada que fazia o transporte do 

diesel da balsa tanque para as Organizações Militares (OM), utilizava o caminhão 

tanque para outras finalidades, sem realizar descontaminação; 

- ao mesmo tempo, nossos militares não realizavam o teste mínimo de qua-

lidade no recebimento (não foi identificado em nenhum posto pelo menos uma recu-

sa por qualidade, enquanto que equipe pesquisou postos civis que as vezes recu-

sam de 8 a 10 vezes num único recebimento); 

- na maioria dos postos não existia o equipamento de teste de recebimento 

(falta do equipamento de teste); 

- na maioria dos postos os militares não tinham conhecimento do teste a ser 

realizado (falta capacitação do pessoal); 

- falta de rotina de drenagem dos tanques de armazenagem. Foram encon-

trados drenos com cadeados trancados há mais de 1 ano (o que deveria ser realiza-

do semanalmente); 

- falta de periodicidade na troca de filtros das bombas dos postos de com-

bustível; 

- vários tanques de armazenamento de 5 mil e 10 mil litros com a inclinação 

ao contrário da posição do dreno, ocasionando o acumulo de água mesmo que fos-

se drenado; 

- postos com mais de um tanque de armazenamento utilizando um único sis-

tema de drenagem (perda do controle da qualidade mesmo fazendo a drenagem); 
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- tanques de combustível fora das especificações da ANP, confeccionados 

na própria OM e já em processo de oxidação, contaminando o combustível. 

Foram retiradas amostras de todos os tanques para análise de laboratório. 

Na foto abaixo é possível verificar a cor do diesel retirado de um tanque cuja drena-

gem não era realizada há 2 anos, e que deve ser semanal. O diesel contaminado 

está no recipiente maior em que o diesel está totalmente contaminado e degradado, 

na cor preta. No recipiente menor está o diesel com a cor normal para comparação. 

 

Figura 9 – Foto dos recipientes com diesel tratado e diesel contaminado  

Fonte: Cap Timóteo, Pq R Mnt /12, 2017 

Concluiu-se parcialmente, a respeito dos postos de abastecimento de com-

bustível no CMA, que não só a qualidade do diesel recebido estava comprometida 

mas também toda a sistemática de recebimento, armazenamento e distribuição ne-

cessitava de ajustes. 

Nessa VOT também verificou-se o reflexo da qualidade do combustível na 

situação da manutenção das viaturas e dos geradores de energia elétrica, principal-

mente quanto aos sistemas dos motores diesel, e constatou-se que há um impacto 

direto no índice de disponibilidade, e consequente influencia no poder de combate 

dos batalhões e pelotões de fronteira. 

O diesel por si só possui uma condição altamente higroscópica (capacidade 

absorver água) que o faz absorver mais umidade do ar. Com a adição do biodiesel 

de origem vegetal com propriedades ainda mais higroscópicas, este problema foi 

potencializado, tornando o combustível muito mais propenso à contaminação. Então, 

quando armazenado, o combustível fica sujeito a diversos fatores climáticos que o 

torna muito vulnerável. As diferenças térmicas, com altas temperaturas durante o dia 

e baixas temperaturas durante a noite, geram condensações internas que acabam 

se precipitando no óleo combustível, que facilmente as absorve. 

O diesel contaminado gera uma borra de cor preta, conforme figura 10. A 

borra encontrada em praticamente todos os tanques de combustível, de todas as 
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viaturas observadas no CMA é originada das bactérias, levedos e fungos que prolife-

ram no diesel S10 (que contém 10% de biodiesel). Essas bactérias se alimentam 

principalmente do biodiesel, e suas fezes (ou excrementos) é que formam a borra 

preta da figura 10. Importante destacar que essa borra preta é tóxica e altamente 

corrosiva. 

Nesse ponto, embora a pesquisa não tenha essa finalidade, há necessidade 

de uma breve explicação de como ocorre essa contaminação do diesel S 10, pela 

razão de ser o principal problema a ser atacado e resolvido. Assim, é importante ini-

ciar citando o acréscimo do biodiesel que, como foi mostrado anteriormente, não 

possui um nível de pureza adequado por ser uma mistura de várias origens (biodi-

esel de sebo animal, óleo de algodão e óleo de soja) e cada tipo de biodiesel origina 

um tipo de microorganismo, e o biodiesel adicionado ao diesel é a soma de todos. 

Abaixo é possível verificar o comportamento de uma amostra de diesel S10 B5 que 

com 30 dias dobra a quantidade de bactérias e a partir desse ponto o crescimento 

se torna exponencial. 

 

Gráfico 5 – Proliferação de microrganismos no diesel S 10 B 5 

Fonte: ANP, 2016 

Os microrganismos (bactérias, fungos e levedos) não atuavam no diesel an-

tigo pois o enxofre também é um bactericida natural que evitava que surgissem nos 

tanques de armazenamento e nos tanques de veículos/equipamentos. Com a retira-

da do enxofre e acréscimo do biodiesel, esses microrganismos se desenvolvem por 

terem o biodiesel como alimento, agua da condensação dos reservatórios, tornando 

esse excremento (fezes) dos microorganismos uma borra tóxica e corrosiva. 
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Esse fato não ocorria no tipo de diesel anterior pelo mesmo possuir maior 

quantidade de enxofre, a letra S do diesel, que atuava como um biocida (agente 

químico que extermina os microrganismos) e, assim, possibilitava um prazo de vali-

dade de nove meses de estocagem. O diesel S10 B10 de hoje tem no máximo 30 

dias de tempo de estocagem, sendo reduzido para 20 dias, na Amazônia, pelas 

condições de temperatura e umidade.  

Dessa forma, a equipe da VOT percebeu que Guarnições distantes como 

São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Tabatinga e Barcelos, todas no Estado do Amazo-

nas e que recebem o diesel por meio de transporte fluvial, já estavam recebendo o 

diesel com prazo de validade vencido e com nível de contaminação elevado. 

As consequências financeiras para a manutenção dos motores tanto de via-

turas como de geradores estavam numa crescente desde o ano de 2014, sendo que 

em 2016 o Parque Regional de Manutenção / 12, Manaus – AM, levantou um gasto 

de manutenção corretiva em torno de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais), para as viaturas recolhidas para manutenção terem sistemas modernos de 

injeção eletrônica diesel, de alta sensibilidade e elevado custo. 

A necessidade de manutenção incide principalmente no sistema de alimen-

tação (figura 12) dos motores diesel por ação oxidante da borra preta (figura 10) 

acima, que contamina todo o sistema alimentação oxidando as peças, como os bi-

cos injetores da figura abaixo e o pescador do tanque mostrado na figura. Além dis-

so também causa panes eletrônicas, devido os motores de hoje possuírem uma cen-

tral eletrônica de diagnóstico e vários sensores como mostrado na figura 13. 

Figura 10 – Borra preta retirada do tanque 

de uma viatura de uma OM do CMA 

Fonte: Tenente Alves 

 

Figura 11 – Da esquerda para a direita, diesel 

S10 filtrado com cor normal e diesel S10 con-

taminado retirado do tanque de um posto de 

uma OM do CMA 

Fonte: Tenente Alves 

 

9 



41 

  

Figura 12: Sistema de alimentação de motores diesel modernos 

Fonte: http//www.omecanico.com.br/ 

Os componentes do sistema de alimentação da figura acima, de acordo com 

a numeração, são: 

1.Reservatório de combustível; 

2.Filtro com reparador de água; 

3.Conexão de retorno do filtro com válvula recirculadora; 

4. Bomba de baixa pressão; 

5. Sensor de baixa pressão do combustível 

6. Bomba de alta pressão 

7. Tubo comum (Common Rail) 

8. Válvula reguladora de pressão do Rail 

9. Sensor de pressão do Rail 

10.Bico injetor 

11.Sensor de temperatura de combustível 

12.Resfriador do combustível de retorno 

 

Figura 13: Sistema de alimentação de motores diesel com os sensores eletrônicos  

1 

10 10 10 10 

2 3 

4 

6 

5 

9 
 

7 
 

11 

12 



42 

Fonte: http//www.omecanico.com.br/ 

 

Figura 14: Pescadores (peça que fica no tanque de combustível) retirados de viaturas contaminadas 

do EB  

Fonte: Tenente Alves, Pq R Mnt / 12, 2017 

A borra preta que tem origem da degradação do diesel S 10 provoca a con-

taminação de todo sistema de alimentação do motor diesel das viaturas operacio-

nais, provocando a oxidação de itens importantes como bicos injetores e bombas de 

alta e de baixa, totalizando um prejuízo médio de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais) por viatura. 

 

Figura 15: Bico Injetor oxidado pela borra preta contaminante 

Fonte: http//www.omecanico.com.br/ 

Conclui-se parcialmente, a respeito da situação da manutenção, que o índi-

ce de indisponibilidade cresceu a partir da utilização do diesel S 10, causado pela 

contaminação gradual e progressiva dos sistemas de alimentação dos motores die-

sel das viaturas e geradores, aumentando também os gastos em manutenção corre-

tiva. 

Toda a situação verificada de degradação do diesel S 10 e das consequên-

cias na indisponibilidade das viaturas e geradores impacta diretamente no poder de 

combate de cada batalhão e pelotão de fronteira, interferindo na mobilidade e no 

aprestamento. 
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Assim, conclui-se da situação da cadeia de suprimento classe III no CMA 

com o novo diesel S 10 o seguinte: 

- necessidade de capacitação do pessoal que trabalha nos postos de abas-

tecimento de combustível para o manuseio correto com esse novo tipo de diesel; 

- tanques de postos de abastecimento classe III com projetos inadequados e 

sem condições de uso; 

- o novo diesel S 10, acrescido em 10% de biodiesel teve o prazo de valida-

de reduzido de 9 meses para 30 dias; 

- o diesel S 10, devido a redução do enxofre e acréscimo do biodiesel, per-

deu o agente biocida que era o enxofre deixando o diesel vulnerável a ação de mi-

crorganismos; 

- o diesel S 10 está chegando com prazo de validade muito próximo de ven-

cer e já contaminado, nas guarnições abastecidas por via fluvial no Estado do Ama-

zonas; 

- em 2016 gastou-se R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) 

com manutenção corretiva em consequência da introdução do novo tipo de diesel S 

10. 

 

2.3     O AVANÇO TECNOLÓGICO DAS VIATURAS E OS PROGRAMAS ESTRA-

TÉGICOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Os tópicos anteriores mostraram principalmente a origem do novo diesel, toda 

a sua regulamentação e o embasamento cientifico necessário para entender as con-

sequências. 

Embora ainda o assunto seja muito técnico, se faz necessário apresentar to-

dos os aspectos que envolvem o abastecimento da frota de viaturas do Exército para 

ser possível compreender que, por ser uma política de Estado, faz-se necessário 

adaptar-se e não há como voltar no tempo. 

Faz-se importante entender também, ainda que de forma sumária, a rápida 

evolução tecnológica dessas viaturas e a inserção de uma frota nova, tudo ao mes-

mo tempo, necessitando gerar mudança de mentalidade ou quebra de paradigma 

num curto espaço de tempo em contraponto à capilaridade do EB. 

Entre 2012 e 2015, houve uma grande aquisição de viaturas novas, princi-

palmente caminhões operacionais, de acordo com o apoio do Governo Federal aos 

grandes fabricantes, no qual o Exército foi o principal agente. 
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Essas novas viaturas já estavam adequadas ao novo tipo de combustível e 

dotadas de sistema de injeção eletrônica diesel, totalmente diferente das existentes 

no Exército até aquele ano. 

Será necessário explicar, de forma resumida, a diferença entre os sistemas 

de injeção diesel, para que se compreenda todas as consequências que essas mu-

danças geraram. 

Assim, basicamente, o novo sistema de injeção diesel eletrônico que integra 

as viaturas da nova frota, possuem todo uma eletrônica embarcada de sensores es-

palhados por todo sistema de alimentação e escapamento, além de possuir bicos 

injetores eletrônicos, bomba injetora eletrônica, entre outros componentes. 

A viatura tornou-se mais sensível quanto à qualidade do combustível de acor-

do com a grande quantidade de sensores eletrônicos distribuídos pelos sistemas de 

alimentação e escapamento. Até a manutenção passou a ser realizada com equi-

pamentos de diagnóstico eletrônicos. Toda essa mudança demandou treinamento 

especializado para cada tipo de sistema. 

Qualquer comprometimento da qualidade do combustível, para essa nova fro-

ta, torna a viatura indisponível porque a mesma possui uma central de processa-

mento eletrônico que analisa a leitura dos sensores, e caso identifique qualquer alte-

ração ou falha, imediatamente a viatura entra em modo de segurança para evitar o 

comprometimento do motor e não funciona, ou, em alguns casos, roda apenas até 

20 km/h no máximo. Ao mesmo tempo, como já foi explicado anteriormente, um no-

vo combustível de alto índice de degradação foi implantado. 

Importante relembrar que todas as viaturas operacionais do Exército utilizam 

como combustível o óleo diesel e que muitos dos programas estratégicos possuem 

viaturas de alto nível de complexidade e também elevado valor. As consequências 

da degradação do diesel S 10 são graduais e progressivas, principalmente pela ra-

zão que a nova frota operacional do EB, de elevada tecnologia e alto valor agrega-

do, em pouco tempo, estará parada e com seu valor depreciado, gerando grande 

prejuízo e, mais importante, diminuindo ou, em alguns casos, anulando o poder de 

combate. 

Dessa forma, se faz necessário conhecer os principais programas estratégi-

cos do EB que dependem de viaturas que utilizam o diesel S 10 para que se com-

preenda a dimensão do problema que o simples fato de um novo tipo de combustível 
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pode causar para a Forca Terrestre. Para melhor entendimento, a seguir, será des-

crito o Portfólio Estratégico do EB. 

 

 

Figura 16 – Portfólio Estratégico do Exército 

Fonte: http://www.epex.eb.mil.br/ 

O Exército realizou um diagnóstico das suas capacidades e verificou a neces-

sidade de realizar um processo de transformação atualizando suas capacidades pa-

ra acompanhar a rápida evolução do Brasil e sua posição na geopolítica mundial. 

Para atender essa necessidade de transformação o EB elaborou os Progra-

mas Estratégicos do Exército (PEE). 

A Gestão de Projetos no Exército Brasileiro é de responsabilidade do atual 

Escritório de Projetos do Exército (EPEx), criado em 2010, subordinado ao Estado-

Maior do Exército (EME). 

Diante disso, o Estado-Maior do Exército, sob coordenação do EPEx e a par-

ticipação dos Órgãos de Direção Setorial (ODS) e Operacional (ODOp), além dos 

Comandos Militares de Área, chegou a uma solução, conforme figura acima. 

Definido o Portfólio, os Subportfólios e os Programas, a próxima etapa foi a 

implantação. Dessa forma, está consolidada a implantação do Portfólio Estratégico 

do Exército (Ptf EE). Cada um dos seus Prg EE integrantes contribui para atingir um 

ou mais Objetivos Estratégicos do Exército, gerando as capacidades necessárias 

para que o Exército Brasileiro cumpra as suas missões, de acordo com o previsto na 

Constituição Federal /88 e nas demais diretrizes constantes da normativa infraconsti-

tucional, em particular na Estratégia Nacional de Defesa. 
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Por fim, cabe ressaltar que o Portfólio Estratégico do Exército traz uma signifi-

cativa quantidade de benefícios à sociedade, entre outros, fortalecimento da Base 

Industrial de Defesa, desenvolvimento de tecnologias duais, geração de empregos, 

projeção internacional, a paz social e a segurança. 

Abaixo, de forma sumária, serão apresentados os Projetos Estratégicos In-

dutores da Transformação que possuem viaturas tanto em quantidade quanto em 

alto custo de aquisição e manutenção, a fim de demonstrar a importância na quali-

dade do combustível e o prejuízo a nível estratégico que isso pode provocar. 

 

2.3.1  PROGRAMA ESTRATÉGICO ASTROS 2020 

 

Figura 17 – Programa Estratégico Astros 2020 

Fonte: http://www.epex.eb.mil.br/ 

 

No Processo de Transformação em desenvolvimento no Exército, foram 

elencadas onze novas capacidades, destacando-se a dissuasão extra regional, que 

se define como sendo a capacidade que tem uma Força Armada de “dissuadir a 

concentração de forças hostis junto à fronteira terrestre e às águas jurisdicionais e a 

intenção de invadir o espaço aéreo nacional, possuindo produtos de defesa e tropas 

capazes de contribuir para essa dissuasão e, se for o caso, de neutralizar qualquer 

possível agressão ou ameaça, antes mesmo que elas aconteçam”.  Das várias es-

tratégias para atingir essa capacidade, ressalta-se a que estabelece que a Força 

Terrestre (F Ter) possua um sistema de apoio de fogo de longo alcance e com ele-

vada precisão.  

Para atender a essa estratégia, o Comandante do Exército determinou a 

elaboração do Programa Estratégico ASTROS 2020, a fim de dotar a F Ter de meios 
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capazes de prestar um apoio de fogo de longo alcance, com elevada precisão e leta-

lidade. 

Com início no ano de 2012 e previsão de término em 2023, o Programa AS-

TROS 2020 contempla, em seu escopo, programas de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), de aquisição e de modernização de viaturas do Sistema ASTROS e de cons-

truções de instalações de organizações militares. 

 

Figura 18 – Viatura Lançadora Múltipla de Foguetes 

Fonte: http://www.epex.eb.mil.br/ 

 

O programa de aquisições de novas viaturas do Sistema ASTROS objetiva a 

compra de cerca de 50 viaturas, na versão MK-6, das quais 21 já foram adquiridas e 

entregues. O programa de modernização contempla as 38 viaturas ASTROS das 

versões MK-2 e MK-3 do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes (6º GMF) e visa colocá-las 

no mesmo patamar de funcionalidade e operacionalidade das viaturas MK-6. Até o 

momento, 30 viaturas já foram modernizadas e encontram-se em operação. Ambos 

programas de aquisição e modernização são contratados junto à empresa AVI-

BRAS. Todas essas viaturas utilizam o diesel S 10. 

O Programa Estratégico ASTROS 2020, além de ser indutor de transforma-

ção do Exército Brasileiro, participa do desenvolvimento nacional, na medida em 

que, alinhado com a Política Nacional de Defesa e com a Estratégia Nacional de 

Defesa, proporciona o fomento da Base Industrial de Defesa, possibilita a geração 
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de mais de 7.000 empregos diretos e indiretos nas áreas de ciência, tecnologia e 

construção civil, além de inserir o meio acadêmico nos assuntos de defesa. 

 

2.3.2     PROGRAMA ESTRATÉGICO DEFESA ANTIAÉREA 

 

Figura 19 – Programa Estratégico Defesa Antiaérea  

Fonte: http://www.epex.eb.mil.br/ 

 

A aquisição de meios modernos de Defesa Antiaérea e a sua nacionaliza-

ção, além de reequipar as Unidades e Subunidades com o que há de mais mo-

derno no segmento de defesa, permitirá ao Exército Brasileiro cumprir missão na 

defesa de forças, instalações ou áreas estratégicas. 

Sua principal finalidade é reequipar as atuais Organizações Militares (OM) 

de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro, mediante a aquisição de novos mei-

os, modernização dos meios existentes, desenvolvimento de itens específicos pe-

lo fomento à Indústria Nacional de Defesa, capacitação de pessoal e a implanta-

ção de um Sistema Logístico Integrado (SLI), para oferecer suporte aos Produtos 

de Defesa (PRODE), durante todo o seu ciclo de vida. A opção pela aquisição de 

meios modernos de DA Ae e a sua nacionalização, além de considerar o que há 

de mais moderno no segmento de defesa, permitirá que o Exército Brasileiro 

cumpra, com elevada margem de sucesso, as diversas missões militares ineren-

tes à defesa do espaço aéreo, a fim de defender refinarias, aeroportos, usinas hi-

drelétricas, centros de poder, dentre outros. 

Este programa já adquiriu 48 viaturas que serão abastecidas por diesel S10 

e que também possuem alto valor agregado, incluindo blindados.  
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Figura 20 – Viatura Blindada de Combate Antiaéreo Gepard 1A2 

Fonte: http://www.epex.eb.mil.br/ 

 

2.3.3     PROGRAMA ESTRATÉGICO GUARANI 

 

Figura 21 – Programa Estratégico Guarani 

Fonte: http://www.epex.eb.mil.br/ 

 

O Programa GUARANI tem por objetivo transformar as Organizações Milita-

res de Infantaria Motorizada em Mecanizada e modernizar as Organizações Militares 

de Cavalaria Mecanizada. Para isso, está sendo desenvolvida uma nova família de 

viaturas blindadas sobre rodas, a fim de dotar a Força Terrestre de meios para in-

crementar a dissuasão e a defesa do território nacional. A primeira viatura desenvol-

vida foi a Viatura Blindada para Transporte de Pessoal Guarani (VBTP-MR, 6X6, 

Guarani), possibilitando a substituição das viaturas do tipo Urutu, fabricadas pela 

ENGESA, em uso há mais de 40 anos. 

O Exército recebeu no dia 16 de março de 2018 o Veículo Blindado de 

Transporte de Pessoal (VBTP) Guarani de número 300, sendo o valor de cada uni-
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dade em torno de 3,5 milhões de reais, a frota atual do Exército já perfaz um valor 

total aproximado de 1 bilhão de reais. Todas as VBTP Guarani são abastecidos por 

diesel S10. 

 

 

Figura 22 – Viatura Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) Guarani em produção na IVECO4 

Fonte: http://www.epex.eb.mil.br/ 

Essa nova família de viaturas mecanizadas contempla uma subfamília mé-

dia, com as versões para reconhecimento, transporte de pessoal, morteiro, socorro, 

posto de comando, central de tiro, oficina e ambulância; e uma subfamília leve, com 

as versões para reconhecimento, anticarro, morteiro leve, radar, posto de comando 

e observação avançada. Concebido pelo Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação 

do Exército, o Programa GUARANI foi desenvolvido em parceria com diversas em-

presas nacionais. 

 

2.3.4     PROGRAMA ESTRATÉGICO PROTEGER 

 

Figura 23 – Programa Estratégico Proteger 

Fonte: http://www.epex.eb.mil.br/ 

_____________ 

4 IVECO – Fábrica de veículos leves e pesados, de origem italiana, que possui sede no Brasil. 
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O Programa Estratégico do Exército de Proteção da Sociedade (Prg EE PRO-

TEGER) é um sistema complexo que visa ampliar a capacidade do Exército Brasileiro de 

coordenar operações na proteção da sociedade, destacando-se a proteção de Estruturas 

Estratégicas Terrestres (Infraestruturas Críticas) em situação de crise e o apoio à defesa 

civil em caso de calamidades naturais ou provocadas, inclusive em áreas contaminadas 

por agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares; coordenar a segurança e atu-

ação em Grandes Eventos; realizar operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e 

Garantia da Votação e Apuração (GVA) em pleitos eleitorais e ações de prevenção e 

combate ao terrorismo, quando demandada pelo governo federal, entre outras operações 

subsidiárias. 

O PROTEGER é integrado pelo Programa Sistema de Coordenação de Opera-

ções Terrestres (Programa SISCOT) e pelo Programa de Proteção Integrada. Este pro-

grama já adquiriu em torno de três mil viaturas de diversos tipos e todas a partir de 2012, 

como novas tecnologias e que são abastecidas com diesel S10. 

 

2.3.5    PROGRAMA ESTRATÉGICO OBTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIO-

NAL PLENA (OCOP) 

 

 

Figura 24 – Programa Estratégico OCOP 

Fonte: http://www.epex.eb.mil.br/ 

 

O Exército Brasileiro (EB), para atender a sua missão constitucional, deve ser um 

instrumento dissuasório à disposição da Nação Brasileira, o que requer organização, 

equipamento e adestramento, visando obter resultados decisivos nas operações militares 

e nas demais atividades das quais participa ativamente. 
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Com o intuito de manter a permanente capacidade operacional e contribuir com 

a Base Industrial de Defesa (BID), o Exército Brasileiro (EB) busca preencher as lacunas 

de capacidade, por meio da obtenção e modernização de seus Sistemas e Materiais de 

Emprego Militar (SMEM) e Produtos de Defesa (PRODE). Nesse sentido, foi estruturado 

o Programa Estratégico do Exército Obtenção da Capacidade Operacional Plena (Prg EE 

OCOP). 

O Programa está inserido no contexto do Plano de Articulação e Equipamento da 

Defesa (PAED), sob responsabilidade do MD. Esse plano é o principal instrumento que o 

Estado dispõe para garantir o fornecimento dos meios que as Forças Armadas necessi-

tam, bem como a infraestrutura que irá provê-los, por meio da conjugação entre articula-

ção e equipamento, segundo o trinômio estabelecido na END de monitoramento/controle, 

mobilidade e presença. 

 

O Prg EE OCOP teve sua origem no Programa Estratégico do Exército de Recu-

peração da Capacidade Operacional (PEE RECOP), iniciado em 2013, sendo o único 

Programa Estratégico que contempla todo o EB. Visualiza-se como benefícios a serem 

alcançados com a implantação desse Programa: aumento da prontidão operacional da 

Força Terrestre (F Ter); aumento da capacidade dissuasória; contribuição para a prote-

ção da sociedade; e fortalecimento da Base Industrial de Defesa (BID). 

O Programa foi concebido para atender às demandas operacionais do Sistema 

de Planejamento do Exército (SIPLEx), em particular do Planejamento Estratégico do 

Exército (PEEx), não contempladas em outros Programas. Busca-se a recuperação e/ou 

obtenção de novas capacidades da F Ter, por meio da substituição de SMEM defasados 

tecnologicamente ou no final de seu ciclo de vida, do aumento da interoperabilidade logís-

tica entre as Forças, da melhoria dos equipamentos individual e coletivo do combatente e 

da efetividade da sustentação logística dos meios militares terrestres. 

A importância do Programa consiste na necessidade inadiável de dotar a F Ter 

de sistemas e materiais de emprego militar necessários para a manutenção e/ou obten-

ção das capacidades requeridas, no contexto da Transformação do EB. O Programa 

OCOP contribui decisivamente para a defesa da sociedade, proporcionando as condi-

ções necessárias para a F Ter atuar nas operações no amplo espectro e responder ade-

quadamente às demandas atuais e futuras da sociedade brasileira. 
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Este programa já adquiriu em torno de quatro mil e quinhentas viaturas de diver-

sos tipos e todas a partir de 2012, como novas tecnologias e que são abastecidas com 

diesel S10. 

 

2.3.6 PROGRAMA ESTRATÉGICO SISFRON 

 

Figura 25 – Programa Estratégico SISFRON 

Fonte: http://www.epex.eb.mil.br/ 

 

O objetivo do SISFRON é Dotar o Exército Brasileiro dos meios necessários para 

exercer o monitoramento e controle da faixa de fronteira terrestre brasileira, com o apoio 

de sensores, decisores e atuadores e de outros meios tecnológicos que garantam um 

fluxo ágil e seguro de informações confiáveis e oportunas, de modo a possibilitar o exer-

cício do comando e controle em todos os níveis de atuação do Exército, segundo a sua 

destinação constitucional. (http://www.epex.eb.mil.br/index.php/sisfron/escoposisfron). 

O SISFRON possui viaturas especializadas de elevado valor agregado, todas utili-

zando diesel S10. 

 

Figura 26 – Viaturas do SISFRON 

Fonte: http://www.epex.eb.mil.br/ 
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2.3.7     RECURSOS EMPREGADOS NOS PEE 

O Exército possui um planejamento detalhando o período previsto para a 

conclusão de cada programa e os respectivos valores globais estimados. Dentro 

destes valores estão incluídos recursos para a aquisição de novos veículos e para o 

custeio da manutenção da frota atual.  

 

Programa Período Previsto* 
Valor Global Estimado 

(milhões de R$) 

Astros 2020 2011 – 2023 1.800,00 

Defesa Antiaérea 2012 – 2038 4.100,00 

Guarani 2011 – 2040 18.700,00 

Proteger 2012 – 2035 9.600,00 

SISFRON 2012 – 2035 11.900,00 

OCOP 2012 – 2020 30.000,00 

TOTAL 2010 – 2035 76.100,00 

 

Tabela 3 – Estimativa de Valores a serem alocados por Programa Estratégico 

Fonte: EPEx/EME. 

 

2.4        SÍNTESE 

Em síntese, o trabalho de pesquisa apresentou como o novo tipo de diesel, 

o diesel S10 com biodiesel (10%), e também a sistemática de suprimento classe III 

combustível, estão impactando, no campo estratégico, na mobilidade da Força Ter-

restre, diminuindo seu poder de combate, e, no campo econômico, o progressivo 

prejuízo com o alto custo da manutenção atual, e no futuro, pela depreciação do pa-

trimônio. 

 

3. UMA PROPOSTA DE MELHORIA DA CADEIA DE SUPRIMENTO CLASSE III - 

COMBUSTÍVEL NO CMA 

A pesquisa mostrou, até este ponto, as dificuldades logísticas da cadeia de 

suprimento classe III – combustível no CMA, com o agravamento da diminuição do 

prazo de validade do novo diesel S10, com consequências para a nova frota de via-

turas do EB.  
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Este capítulo apresentará propostas de melhorias que podem ser implemen-

tadas para minimizar as dificuldades logísticas impostas pelas condições climáticas 

e de transporte da região amazônica. 

A fim de facilitar o entendimento, as soluções serão divididas em: 

- solução para o problema de contaminação do diesel S10, e 

- proposta para a melhoria da manutenção e procedimentos nos postos de 

combustíveis do CMA. 

Importante ressaltar que o maior problema identificado, e que ocasiona o 

maior prejuízo, foi a diminuição do prazo de validade do diesel S 10, de 9 meses 

para apenas 1 mês, efetivamente 20 dias nas condições verificadas no CMA. 

Partindo da condicionante acima, de curto prazo de validade do diesel S10, 

será incluído neste capítulo, também, como principal proposta, a solução para rees-

tabelecer o prazo de validade do diesel S10 para 9 meses, por ser uma medida que 

interfere em todas as etapas da cadeia de suprimento do combustível. 

Pela razão citada acima, o primeiro assunto a ser discriminado neste capitu-

lo será, então, apresentar a solução para a rápida degradação do diesel S10. 

 

3.1 ADITIVAÇÃO DO DIESEL S10 

Esta pesquisa já mostrou os problemas causados pela degradação do diesel 

S10 e as consequências para a manutenção das viaturas. Levantado o problema e 

verificada que a situação seria gradual e progressiva, havia a necessidade urgente 

de reestabelecer o prazo de validade, principalmente no CMA. 

Em pesquisa realizada por este autor, no início de 2016, junto às empresas 

especializadas em aditivos e empresas civis de transporte que tinham o mesmo pro-

blema, levantou-se um produto que possuía as especificações necessárias, sendo 

comprovado pelos principais fabricantes de viaturas diesel do mercado. 

Identificado um produto, buscou-se similar com as mesmas propriedades e 

resultados no mercado, não sendo encontrado. Assim, para mostrar total lisura no 

processo, iniciou-se em abril de 2016, no Pq R Mnt / 12, a análise do produto por 

uma equipe composta por este autor, um capitão de material de bélico, um tenente 

engenheiro mecânico do IME, um tenente QAO mecânico de veículos com experiên-

cia de 30 anos e um subtenente mecânico com 20 anos de experiência no CMA. 

Importante destacar que a PETROBRAS, empresa que fornece todo o com-

bustível para o Exército, também foi consultada para que fizesse a aditivação do di-
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esel S 10 antes da entrega, e a empresa respondeu que não há interesse pois for-

nece o diesel S 10 em condições de uso, e o mesmo deteriora depois. 

 

3.1.1 ADITIVO ACTIOIL A 550 

Para iniciar o estudo foi necessário conhecer o produto, suas características 

físico-químicas e, principalmente, se atendia as necessidades do Exército. Para en-

tendimento, abaixo será discriminado, de acordo com o fabricante, os detalhes do 

produto. 

No Brasil, a empresa francesa Actioil comercializa seus produtos desde 

2009 e possui as regulamentações vigentes no país: Autorização do IBAMA – Insti-

tuto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis – e Registro na 

ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, respeitando a 

portaria 415. 

Comercializado há mais de 15 anos, o A550 (nomenclatura do aditivo) é um 

produto químico multifuncional utilizado no tratamento de tanques de armazenamen-

to de combustível e motores em geral que utilizam diesel. Sua fórmula contém bioci-

da, produto exclusivamente escolhido por ser biodegradável e seguro, que tem como 

objetivo eliminar as bactérias, fungos e leveduras. A fórmula A550 traz aos equipa-

mentos 22 benefícios, entre eles a limpeza química do motor e a eliminação de resí-

duos que interferem em seu funcionamento. (ACTIOIL, 2018) 

De forma resumida, os 22 benefícios do produto são: antibacteriano, antile-

vedura, criptogâmico (antimofo), lubrificação, filmogenização (cria a nano película de 

proteção), agente de miscibilidade (propriedade de se misturar com outro produto 

químico), melhorador do ponto de fluidez (temperatura mínima em que o diesel não 

congela), estabilização orgânica, melhora da estabilidade no armazenamento (para 

aplicação nos reservatórios de grande capacidade), antioxidante, inibidor de corro-

são, dispersante, detergente, antiespuma, corretor de cetano, melhorador de com-

bustão, redução dos não queimados, hidrófilo, antifúngico e, melhorador de TFL, 

antiparafina e anticristalização. 

_____________ 

5 Resolução ANP Nº 41 de 05/11/2013 - Ficam estabelecidos os requisitos necessários à autorização 

para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos e a sua regulamen-

tação. 
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Desses 22 benefícios, as cinco principais ações do produto que mantem o 

correto funcionamento do sistema são: 

- ação antioxidante: o A550 previne a oxidação natural do diesel/biodiesel, 

que sem tratamento tem validade de aproximadamente 30 dias. O combustível não 

tratado e sem os devidos cuidados provoca e facilita o acúmulo de água, que, so-

mada ao biodiesel, que possui uma característica higroscópica (absorver água), con-

tribui para a proliferação de microrganismos; 

- ação biocida: capaz de desestabilizar a formação microbiana, o BIOCIDA 

inibe o desenvolvimento dos microrganismos, bem como o aparecimento de novos 

indivíduos; 

- anticorrosiva: a nanopelícula protetora criada pelo tratamento aditivo A550 

nas paredes do tanque e do sistema de combustível, além de preservar as proprie-

dades do combustível, protege os componentes metálicos contra a corrosão; 

- melhorador da lubricidade: a ação lubrificante do aditivo A550 tem como 

objetivo principal diminuir o atrito entre peças e engrenagens, um dos motivos pelos 

quais o uso do aditivo A550 protege e retarda o desgaste dos componentes do mo-

tor; 

- antiparafina: com a aplicação do tratamento A550 há o aumento da quanti-

dade de anticongelantes no diesel, impedindo que ele congele em temperaturas mui-

to baixas. Da mesma forma, o processo de cristalização do combustível também é 

reduzido quando o combustível é tratado com o A550. 

O A550 é o único produto do mercado que possui em sua fórmula um BIO-

CIDA, produto químico que atua no combate a microrganismos, fazendo deste pro-

duto o único com ações antibactericidas, antimofos e antileveduras. 

Assim, o aditivo A550 consiste em um tratamento multifuncional para todo 

motor movido a diesel. A aplicação do tratamento dispersa a agua, evita a corrosão, 

elimina e previne a oxidação do diesel, o surgimento de borras. Estas borras são 

decorrentes da atividade das bactérias, fungos e leveduras que se alimentam deste 

combustível. Para garantir uma proteção duradoura, uma nanopelícula se forma nas 

paredes por onde o combustível tratado passa. 

Seu principal diferencial é o rendimento. Diferente de todos os demais pro-

dutos do mercado, o aditivo A550 tem aplicação periódica que varia com a especifi-

cidade de cada tanque ou motor que recebe o tratamento. 
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Para viaturas, além de proteger o sistema de combustível, o A550 proporci-

ona uma redução nos custos de manutenção do veículo devido a trocas excessivas 

de filtros e restaura o consumo original do caminhão ou ônibus, contaminados pelas 

bactérias. Proporcionando uma limpeza completa no sistema de combustível, o pro-

duto lubrifica as peças e garante a eliminação total de borras, que prejudicam o fun-

cionamento dos filtros, fazendo com que eles sejam substituídos antes de chegarem 

ao limite de suas vidas úteis, além de causar perdas na potência do veículo. 

Um diferencial dos similares existentes no mercado, o A550 não é aplicado a 

cada novo abastecimento de combustível. Sua aplicação é periódica, sendo nova-

mente utilizado depois de 6 meses, ou após o veículo rodar 60 mil quilômetros. 

Além de todas as características apresentadas, o A550 reduz a emissão de 

fumaça, o que para o Exército, operacionalmente, irá diminuir a vulnerabilidade do 

carro de combate perante a visibilidade do oponente. Assim como reduz a fumaça, 

reduz a emissão de CO2, e pelos cálculos realizados pela empresa, para a frota do 

CMA, haverá a redução de 60 toneladas por ano. 

A adição do A550 ao diesel cria uma fina película no sistema de combustível 

que limpa, lubrifica e protege todas as peças do sistema por muito mais tempo. Ape-

nas 0,5% da capacidade total do tanque do equipamento é suficiente para garantir 

segurança e rendimento à frota, ou seja, um litro do produto para cada 200 litros de 

diesel.  

Importante lembrar que no CMA há deficiência no fornecimento de energia 

elétrica, além de existirem 24 pelotões de fronteira e hospitais de guarnição que de-

pendem de geradores, os quais utilizam diesel S10. Nessa situação, de geradores, o 

uso do aditivo A550 é essencial porque o combustível é armazenado por mais tempo 

nos tanques, necessitando ser tratado para que não tenha degradação. Nesse caso, 

para motores de geradores, a aplicação também será a cada seis meses ou 250 ho-

ras de utilização. 

Importante destacar que antes de iniciar a aplicação do aditivo, devem ser 

colhidas amostras do diesel S 10 de todos os tanques dos postos de abastecimento 

do CMA e enviar para análise em laboratório. Em seguida, realizar a mesma coleta 

de amostra após seis meses de aplicação do produto e após 1 ano, comparando os 

resultados a fim de identificar a eficácia do aditivo. 

Por fim, a estratégia de aplicação estudada para ser executada no CMA foi a 

seguinte: 
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Etapa 1: Em razão de todas as viaturas do CMA estarem utilizando diesel 

S10 contaminado pela borra (bactérias, fungos e lêvedos) há mais de 2 anos, o que 

originou um nível de contaminação elevado em 100% da frota. Nessa situação deve-

rá ser utilizado 1 litro de aditivo para 200 litros de diesel, uma única vez a cada seis 

meses no primeiro ano de aplicação do produto. Assim, considerando a frota de 

1.800 viaturas diesel do CMA, 457 geradores de grande capacidade e 43 empurra-

dores (embarcação), no primeiro seria necessário, para essa etapa, 2.300 litros de 

aditivo, multiplicado por 2, por ser 2 aplicações em 1 ano, um total de 4.600 litros de 

aditivo. 

Etapa 2: Tratar os tanques de armazenamento dos postos de combustíveis 

com capacidade de 5.000 litros ou mais, e todas os tanques das viaturas cisternas 

de transporte de combustível. Por ser também o primeiro tratamento de descontami-

nação, e considerando o elevado nível de contaminação encontrado pelas amostras 

colhidas, que foram analisadas em um laboratório especializado, no primeiro ano de 

aplicação será necessário, na primeira vez, aplicar 3 litros de aditivo para cada 1.000 

litros de diesel S10. Importante ressaltar que essa etapa deve ser concomitante a 

Etapa 1. De acordo com os dados informados pela 12ª RM, de capacidade de arma-

zenamento de 875.000 litros de diesel em todo CMA, seriam necessários 2.625 litros 

de aditivo para cumprir a etapa 2 

Etapa 3: Tratamento de cada recebimento de diesel nos postos, após o tra-

tamento dos tanques da etapa 2. Nesse caso o cálculo de aditivação é somente de 1 

litro de aditivo para cada 1.000 litros de diesel reabastecido. Considerando que o 

consumo anual de diesel de todo o CMA é em torno de 1.650.000 litros de diesel, 

seriam necessários 1.650 litros de aditivo. Considerando que os 875.000 litros de 

diesel da etapa 2 estão incluídos nesse total, ou seja, serão necessários nesse pri-

meiro ano apenas 775 litros de aditivo para complementar os abastecimentos dos 

postos.  

Considerando a realização das três etapas supramencionadas, no primeiro 

ano de aplicação serão necessários 8.000 litros de aditivo. 

Torna-se muito importante destacar duas situações: 

- o cumprimento dessas três etapas é necessário somente no primeiro ano, 

de acordo com o resultado levantado tanto nas viaturas como nos tanques dos pos-

tos de abastecimento de elevado nível de contaminação e 
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- a partir do segundo ano será necessário apenas aditivar o diesel com 1 litro 

a cada 1.000 litros de diesel recebido nos postos, ou seja, em torno de 1.650 litros 

de aditivo por ano, e não mais os 7.210 litros utilizados no início do processo. 

 

3.1.2 CUSTO DA ADITIVAÇÃO 

O Pq R Mnt / 12, durante o comando deste autor, realizou um pregão para 

comprar esse aditivo, onde obteve o preço de R$ 164,84 por litro de aditivo em em-

balagens de 20 litros. 

Dessa maneira, o custo da aplicação no primeiro ano de tratamento de toda 

a cadeia logística de diesel S10 no CMA será em torno de R$ 1.318.720,00. 

Para aplicação a partir do segundo ano, o custo cai para em torno de R$ 

300.000,00. 

Importante considerar que o aditivo também proporciona 3% de economia 

de combustível em uma frota com baixo nível de contaminação. No caso do CMA, 

no primeiro ano de tratamento, a economia chegará, no mínimo, a 7%, devido ao 

alto nível de contaminação. Dessa forma, considerando um consumo anual de 

1.650.000 litros de diesel, ocorreria uma economia de 115.500 litros de diesel, con-

siderando R$ 3,15 o litro do diesel comprado pelo Exército (fonte D Abst), haveria 

ainda uma economia de R$ 363.825,00, sendo que, somente esse valor, pagaria a 

aplicação do aditivo no segundo ano.  

Por fim, relativo a custos de aditivação, o essencial é entender a metodolo-

gia de aplicação do aditivo, o passo a passo, para que realmente se obtenha a má-

xima eficácia do produto. 

 

3.2 CUSTOS DO PREJUÍZO CAUSADO PELA DEGRADAÇÃO DO DIESEL S10  

Abaixo segue uma tabela que demonstra os custos direto e indireto, de per-

da ou prejuízo, pelas consequências para a manutenção da degradação rápida do 

novo diesel S 10.  

Para os cálculos dos custos foram utilizados os seguintes critérios: 

- Custo Direto – gastos com manutenção corretiva: cada viatura diesel que 

foi recuperada pelo Pq R Mnt / 12, teve um custo médio de 30 mil reais, sendo no 

ano de 2016 em torno de 50 viaturas manutenidas, o que resultou em um milhão e 

quinhentos mil reais de prejuízo, somente pela degradação do diesel S 10. 
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- Custo Direto – troca de filtros de óleo diesel: com a aplicação do aditivo é 

possível reduzir no mínimo uma troca o que resulta para uma frota considerada de 

1.800 viaturas diesel no CMA. O filtro de combustível custa em torno de 278,00 re-

ais. Assim, considerando reduzir uma troca economizaria em média 500 mil reais 

anuais em toda a frota. 

- Custo Indireto – depreciação acelerada da viatura por oxidação do motor e 

diminuição do tempo de vida útil. O COLOG determina em sua portaria 17, de 13 de 

maio de 2016, que as viaturas operacionais devem ter 25 anos de tempo de vida útil. 

Nesse diapasão, caso a situação de degradação do diesel S10 permaneça, essa 

vida útil da viatura atingirá no máximo 15 anos. São 10 anos de perda de vida útil 

por viatura. Para realizar o cálculo de depreciação, se faz mister citar que existem 

duas formas de cálculos: o cálculo linear, que a cada ano deprecia o mesmo valor; o 

cálculo acelerado, que deprecia mais no primeiro ano, um pouco menos no segundo 

e assim sucessivamente. Por não necessitar de um nível de detalhamento excessi-

vo, será utilizado o método de cálculo de depreciação linear. 

CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO 

Gastos com manu-

tenção corretiva 

por contaminação 

e oxidação do Sis-

tema de alimenta-

ção das viaturas. 

Economia na 

manutenção 

Preventiva, di-

minuindo a troca 

de Filtros. 

 

- “Envelhecimento” 

precoce da Frota; 

perda estimada de 10 

anos de vida útil. 

- Depreciação média 

acumulada da viatura 

por oxidação do Mo-

tor. 

- Diminuição do 

Poder de Comba-

te.  

- Falta de confiabi-

lidade no material. 

- Perda da credibi-

lidade da Força 

Terrestre. 

R$ 1.500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 13.440.660,00 INTANGÍVEL 

CUSTO TOTAL ANUAL ESTIMADO: R$ 15.440.660,00 

Tabela 4 – Custo do prejuízo total estimado causado pela degradação do diesel S10 

Fonte: Autor 

Assim, calculando um custo médio de aquisição das viaturas operacionais 

em torno de 280 mil reais, tem-se uma depreciação anual para 25 anos de R$ 

11.200,00 (onze mil e duzentos reais) e para 15 anos a depreciação anual é de R$ 

18.667 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e sete reais). Verifica-se a diferença de 

R$ 7.467,00 (sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, por viatura, por ano, de 

perda. Dessa maneira, raciocinando com 1.800 (mil e oitocentas) viaturas no CMA, 



62 

teremos uma perda de depreciação da frota de R$ 13.440.600 (treze milhões, qua-

trocentos e quarenta mil e seiscentos reais) por ano, decorrente da degradação do 

diesel, que diminuirá o tempo de vida útil da frota de 25 anos para 15 anos, ocorren-

do a perda de 10 anos e o consequente prejuízo anual calculado.  

Para se inferir a perda estimada de 10 anos de vida útil da viatura foi reali-

zado um estudo junto aos sargentos mecânicos, oficiais engenheiros militares do 

IME e oficiais de material bélico, todos do Pq R Mnt / 12, Manaus, que calcularam 

essa média estimada baseado na estatística de quebras já ocorridas no CMA desde 

de 2012, já ocorrendo casos de viaturas sendo alienadas com menos de 15 anos de 

vida útil. 

Considerando os custos de manutenção já gastos e a depreciação das viatu-

ras, tudo somado resulta em torno de 15 milhões, e ainda a possível perda de poder 

de combate e queda do índice de credibilidade da Força Terrestre, o custo de im-

plantação do aditivo, no primeiro ano em torno de R$ 1.380.720,00, mesmo sendo o 

custo de implantação mais de quatro vezes maior que o de manutenção, esses cus-

tos se pagam comparativamente com os prejuízos relatados acima. 

 

 

3.3 TREINAMENTO DO PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E 

RESERVATÓRIOS DE COMBUSTÍVEIS 

Esta pesquisa mostrou também várias oportunidades de melhoria sobre os 

procedimentos operacionais e manutenção dos equipamentos e reservatórios (tan-

ques) de combustíveis dos postos de abastecimento do CMA, recapitulando abaixo: 

- o diesel S 10 que estava sendo recebido já se encontrava contaminado 

com microorganismos o que praticamente não permitia um maior tempo de armaze-

namento; 

- em algumas guarnições, a empresa terceirizada que fazia o transporte do 

diesel da balsa tanque para as Organizações Militares (OM), utilizava o caminhão 

tanque para outras finalidades, sem realizar descontaminação; 

- ao mesmo tempo, nossos militares não realizavam o teste mínimo de qua-

lidade no recebimento (não foi identificado em nenhum posto pelo menos uma recu-

sa por qualidade, enquanto que equipe pesquisou postos civis que as vezes recu-

sam de 8 a 10 vezes num único recebimento); 
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- na maioria dos postos não existia o equipamento de teste de recebimento 

(falta do equipamento de teste); 

- na maioria dos postos os militares não tinham conhecimento do teste a ser 

realizado (falta capacitação do pessoal); 

- falta de rotina de drenagem dos tanques de armazenagem (foram encon-

trados drenos com cadeados trancados há mais de 1 ano, o que deveria ser realiza-

do semanalmente); 

- falta de periodicidade na troca de filtros das bombas dos postos de com-

bustível; 

- vários tanques de armazenamento de 5 mil e 10 mil litros com a inclinação 

ao contrário da posição do dreno, ocasionando o acumulo de água mesmo que fos-

se drenado; 

- postos com mais de um tanque de armazenamento utilizando um único sis-

tema de drenagem (perda do controle da qualidade mesmo fazendo a drenagem); 

- tanques de combustível fora das especificações da ANP, confeccionados 

na própria OM e já em processo de oxidação, contaminando o combustível. 

Todas as rotinas de postos de abastecimento que não são realizadas, elen-

cadas acima, a equipe identificou a falta de capacitação do pessoal dos postos como 

principal motivo. Também foi identificado pela equipe que essa falta de rotina de re-

cebimento, manuseio e manutenção, contribuiu muito para acelerar a degradação do 

diesel. 

Assim, esta pesquisa apresenta como solução, para essa situação, o se-

guinte: 

- formar uma equipe multidisciplinar do Pq R Mnt / 12 junto com os técnicos 

da empresa de aditivo, para percorrer todos os postos de abastecimento do CMA; 

- capacitar e treinar os militares dos postos de abastecimento nas rotinas de 

recebimento, armazenamento e abastecimento de combustíveis, e também na ma-

nutenção dos equipamentos dos postos; essa capacitação deve ser realizada pelo 

pessoal especializado da empresa que ganhar a licitação de aditivos, o que deverá 

estar incluso no pregão, e também irão capacitar na correta aplicação do aditivo, 

tendo em vista que as rotinas estão interligadas; 
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- emitir certificado para essa capacitação, devendo ser emitido pela empresa 

e remetido para o Pq R Mnt / 12. Será criado um banco de dados com os nomes, 

posto/graduação e OM de cada um. Em seguida, o Pq R Mnt / 12 enviará os certifi-

cados para as OM, solicitando que seja publicado em boletim interno, informando 

que os militares foram cadastrados num banco de dados e que a 12ª RM, nas VOT, 

verificará se esses militares estão nas funções para que foram capacitados; 

- aquisição centralizada pelo Pq R Mnt / 12 dos filtros das bombas de abas-

tecimento dos postos e dos equipamentos de testes de recebimento de combustível, 

distribuindo para as OM e informando que será verificado durante as VOT da 12ª 

RM; 

- criar um grupo técnico para esclarecer dúvidas, utilizando o aplicativo de 

celular tipo WhatsApp, administrado por um especialista do Pq R Mnt / 12; 

- emitir e distribuir uma ordem de serviço com os procedimentos relativos ao 

recebimento, estoque de combustíveis e manutenção dos postos de combustíveis 

(modelo de ordem de serviço constante do anexo A); 

- emitir e distribuir, plastificado, duas orientações de procedimentos para 

aplicação do aditivo, sendo uma para viaturas e geradores, e outra para aplicação 

nos tanques (modelos constantes dos anexos B e C). Confecção de responsabilida-

de da empresa e deverá constar do pregão; 

- planejamento de VOT semestral, pela 12ª RM, com assessoria técnica do 

Pq R Mnt / 12, com a finalidade de verificar se os procedimentos estão sendo cum-

pridos, checando também o pessoal capacitado; 

- comparar os resultados do laboratório das amostras de óleo diesel retira-

das antes da aplicação do aditivo, após seis meses da primeira aplicação e após 1 

ano. 

 

4. METODOLOGIA 

Este item tem por finalidade mostrar o caminho percorrido para solucionar o 

problema da pesquisa especificando os procedimentos necessários para se alcançar 

os objetivos (gerais e específicos) apresentados. Assim, seguindo uma sequência 

lógica, a pesquisa seguira o seguinte roteiro 1) Delimitação da pesquisa, 2) Concep-

ção Metodológica e 3) Limitações do Método. 
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Seguindo a Taxonomia de Vergara (2009), através de uma pesquisa qualita-

tiva, a logística de combustível no Exército Brasileiro foi mapeada, diagnosticada, 

identificando problemas e apresentando soluções. 

 

4.1      DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa mapeou a situação da distribuição de combustível no Exército 

Brasileiro, diagnosticou as situações existentes e identificou os problemas que vem 

causando elevados prejuízos para as viaturas recém adquiridas e também de alto 

valor agregado. 

Para isso, foi necessário a delimitação desta pesquisa basicamente de acor-

do com os processos existentes nos postos de combustíveis, o alto índice de que-

bras e falhas que vem ocorrendo, principalmente nos veículos motorizados perten-

centes aos Programas Estratégicos. Embora o problema atinja todo o território brasi-

leiro, este pesquisador tem a experiência da situação durante dois anos comandan-

do uma Organização Militar (OM) de Manutenção na Amazônia que praticamente 

apoiava 64 OM e 24 PEF. Assim esta pesquisa limitou-se no CMA conforme figura 

abaixo. 

 

Figura 27 – Organizações Militares do CMA 

Fonte: CMA 
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De acordo com as extremas condições de umidade e calor, e também difi-

culdades logísticas, principalmente quanto a transporte, o resultado obtido por esse 

trabalho na Amazônia é útil para qualquer região do Brasil. 

 

4.2       CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 

Foram empregadas as seguintes técnicas: levantamento e seleção da bibli-

ografia e demais documentos; leitura da bibliografia e dos documentos selecionados; 

aplicação de questionários; coleta de dados; elaboração das fichas bibliográficas; 

análise e consolidação das informações; e consolidação do estudo como um todo. 

O trabalho desenvolve-se por meio de pesquisas bibliográfica, documental e 

de campo, compreendendo as seguintes técnicas: 

- foi realizado um estudo exploratório no nas OM da Amazônia Ocidental, 

com a finalidade de mapear os processos de gestão de combustíveis e de proble-

mas ocasionados pelo diesel S10 e confeccionado um relatório técnico pela equipe 

de apoio de manutenção do Parque Regional de Manutenção / 12; 

- o tipo de pesquisa que serviu de base foi a pesquisa qualitativa que tem 

escopo exploratório. Para a confiabilidade da pesquisa foi realizada a triangulação 

de fontes entre as OM pesquisadas e documentos examinados. 

- a análise de dados foi desenvolvida durante toda a investigação, em pro-

cesso interativo com a coleta de dados.  

Os passos, conforme o Manual Escolar Trabalhos Acadêmicos na ECEME 

(BRASIL, 2004, p.23-24), foram: 

 - levantamento da bibliografia e de documentos pertinentes;  

- seleção da bibliografia e dos documentos; 

- leitura da bibliografia e dos documentos selecionados, com ênfase ao pre-

juízo que vem sendo causado pela dicotomia das novas tecnologias e da implanta-

ção do diesel S10; 

- pesquisa de levantamento de dados, realizado nos relatórios das equipes 

de especialistas do Pq R Mnt /12, responsáveis pelo apoio de manutenção em todo 

o CMA, e que continuam realizando o trabalho para mitigar os problemas causados 

pelo diesel S10 e as falhas no processo de suprimento de combustível; 

- montagem de arquivos: ocasião em que foram elaboradas as fichas biblio-

gráficas de citações, resumos e análises; 
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- análise crítica, tabulação das informações obtidas e consolidação das 

questões de estudo. 

É importante ressaltar que, precedendo esta pesquisa, este pesquisador 

realizou as seguintes ações:  

- exame prévio da bibliografia sobre o tema, para que se fosse possível ad-

quirir conhecimento tácito sobre o mesmo;  

- realização de visitas as OM que apresentavam os problemas com o diesel 

S10. Todos os relatos foram registrados sob a forma de relatórios técnicos de manu-

tenção. 

A coleta de material foi realizada por meio de consultas às bibliotecas da 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, da Escola Superior de Guerra e da 

Fundação Getúlio Vargas, sendo também consultados noticiários e artigos de jornais 

e revistas; manuais do Exército Brasileiro e a rede mundial de computadores. 

Assim, a pesquisa irá analisou a situação da gestão de combustível no 

Exército, com foco nos problemas que estão sendo causados pela implantação do 

diesel S10 e o incremento da tecnologia embarcada das viaturas buscando concluir 

para possíveis soluções. 

 

4.3         LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 Este item tem a finalidade de explicar de forma sintética os limites do méto-

do e suas consequências para o resultado da pesquisa. 

Desta forma, essa pesquisa buscou a situação da gestão de combustível 

nas OM do CMA, com ênfase nos processos, não deixando de lado possíveis situa-

ções de dificuldades e com o objetivo de apresentar o máximo da realidade da “pon-

ta da linha”.  

A maior limitação dessa pesquisa foram as fontes de consulta ou bibliografia 

sobre o assunto tendo em vista que por ser uma situação nova, que pouco se pes-

quisou e se escreveu sobre o assunto. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa apresentou a situação atual da cadeia de suprimento classe 

III – combustível no CMA, mostrando as peculiaridades da logística na Amazônia, 

identificando as oportunidades de melhoria do sistema e apresentando solução para 
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os mesmos, em busca de estabelecer a racionalização de recursos, com uma boa 

governança, de acordo com a Diretriz do Comandante do Exército. 

O trabalho mostrou que a criação do PROCONVE e da consequente resolu-

ção em adotar um novo tipo de Diesel, o S10, que tem um prazo de validade muito 

reduzido em comparação com o anterior, gerou um grande desafio, o que poderia 

comprometer a operacionalidade do EB pela grande diminuição do prazo de valida-

de de estocagem. 

 

Em seguida a pesquisa elucidou as consequências para a gestão do com-

bustível no EB que gerou essa nova regulamentação do diesel e ao mesmo tempo 

as novas tecnologias embarcadas nas novas viaturas do EB, frente a aquisição de 

12.000 viaturas trocando toda a frota. 

Explicou-se que o novo diesel S10, com a diminuição da quantidade de en-

xofre, perdeu a propriedade de lubrificação e também diminuiu de forma considerá-

vel seu prazo de validade, em estoque, de 9 meses para apenas no máximo 30 dias. 

Dessa maneira, somado a maior higroscopicidade (capacidade de absorver 

água), sem proteção (enxofre) contra ação de bactérias, levedos e fungos, com 

acréscimo de biodiesel (alimento natural desses microrganismos), tornou-se uma 

grande preocupação, principalmente para aquelas viaturas que permanecem longos 

períodos inoperantes. 

Realizada a análise do maior desafio gerado pelo novo diesel, esta pesquisa 

mostrou a sistemática de suprimento classe III – combustível no EB, focando na fase 

de controle, que finaliza o processo e caracteriza-se pelo controle físico 

(quantitativo), contratual e patrimonial do combustível, sendo deficitária no controle 

de sua qualidade, desde o recebimento do produto da empresa fornecedora 

contratada, até o seu consumo. Essa fase foi uma das razões dessa pesquisa. 

Situações  como aplicação de testes no ato do recebimento e ao longo do período 

de estocagem do combustível, condições dos tanques e bombas dos Postos de 

Abastecimento das OM, prazos e condições de armazenamento (inclusive nos 

reservatórios e camburões das viaturas), manutenção e aferição dos equipamentos 

de posto, existência de instrumentos e ferramentas de operação, cumprimento de 

normas de segurança e ambientais, capacitação e atualização do pessoal de 

operação, são algumas questões fundamentais para a eficiência da atividade. 
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Assim, concluiu-se parcialmente, a respeito dos postos de abastecimento de 

combustível no CMA, que não só a qualidade do diesel recebido estava comprome-

tida mas também toda a sistemática de recebimento, armazenamento e distribuição 

necessitavam de ajustes. 

A pesquisa também mostrou os programas estratégicos e o impacto, nesse 

campo, na mobilidade da força terrestre, que poderia diminuir seu poder de combate 

pela falta de disponibilidade, e, no campo econômico, o progressivo prejuízo com o 

alto custo da manutenção atual, e no futuro, pela depreciação do patrimônio. 

Por fim, a pesquisa apresentou propostas a fim de melhorar a qualidade da 

cadeia de suprimento classe III – combustível no EB, que prioritariamente focou em 

duas situações:  

- reestabelecer o prazo de validade do diesel para nove meses, apresentan-

do um aditivo encontrado e analisado pela equipe do Pq R Mnt / 12, e 

- melhorar a capacitação do pessoal que opera os postos de combustíveis 

no CMA. 

Para cumprir as duas propostas acima foi apresentado nessa pesquisa, de 

forma detalhada, as etapas que devem ser cumpridas, incluindo modelos de proce-

dimentos a serem utilizados nos postos de abastecimento (anexos A, B e C). 

Conclui-se de toda a pesquisa que, a cadeia de suprimento classe III – com-

bustível do EB necessita, com urgência, melhorar o controle da qualidade, e isso 

somente poderá ocorrer, principalmente, com a capacitação continuada dos militares 

que trabalham nos postos de abastecimento de combustível, com a busca de padro-

nização de procedimentos, com a fiscalização constante da execução em todos os 

níveis e com o monitoramento desse novo fator que é a contaminação do diesel S10 

por bactérias, levedos e fungos, tudo com a preservação do meio ambiente. 
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ANEXO A 
 MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO 

RECEBIMENTO, ESTOQUE DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DOS 
POSTOS DE COMBUSTÍVEL. 

 

    MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR 

(REGIÃO MENDONÇA FURTADO) 

 

 

ORDEM DE SERVIÇO - Pq R Mnt/12 
 

Procedimentos Relativos ao recebimento, estoque de Óleo Diesel e 
Gasolina e manutenção de Postos de Combustível 

 
1. FINALIDADES 

a. Padronizar os procedimentos relativos ao recebimento, distribuição, estoque de 
Óleo Diesel e Gasolina e manutenção de Postos de Combustível no âmbito das Or-
ganizações Militares do Comando Militar da Amazônia. 

b. Disseminar a correta manutenção dos Tanques de Armazenamento de Com-
bustível bem como de seus Postos. 

 

2. REFERÊNCIAS 

a. ABNT NBR 15594-1/2008 

b. ABNT NBR 15594-3/2008 

 

3. OBJETIVOS 

    a. Instruir os militares das Organizações Militares do Comando Militar da 
Amazônia quanto a operação mais eficiente dos Postos de Combustível visando 
aumentar seu tempo de utilização. 
    b. Aumentar a operacionalidade logística das diversas Organizações Militares do 
Comando Militar da Amazônia e manter um nível satisfatório dos combustíveis 
adquiridos pela cadeia de suprimento. 
    c. Mapear e padronizar a sistemática de manutenção dos Postos de Combustíveis 
e Tanques de Armazenagem de Óleo Diesel e Gasolina com finalidade de aumentar 
a operacionalidade e a vida útil das viaturas operacionais e administrativas. 
 
 

 

4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

a. Período 
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1) Durante todo o período de existência do Posto de Combustível e/ou seu 
Tanque de Armazenagem. 

 
b. Participantes 

2) Integrantes dos Pelotões de Manutenção e Transporte das Organizações 
Militares que possuem Postos de abastecimento e/ou Tanques de armazenagem. 

 
c. Uniforme 

3)  Da Atividade. 
 
5. ORDEM AOS ELEMENTOS ENVOLVIDOS 

a. Quanto ao procedimento para o recebimento do combustível 

1) Orientar o estacionamento do Caminhão Tanque (CT) em local apropriado e 
nivelado, de modo a facilitar a descarga.  

2) O CT deve ficar em repouso, durante pelo menos 5 minutos, antes de iniciar a 
operação de descarga, para que ocorra a decantação natural das impurezas, que 
possam existir no tanque do CT; 

3) Exigir que o motorista atenda às condições de segurança para descarga de 
CT, principalmente quanto aos seguintes cuidados: 

- Colocação dos cones de isolamento de área e dos extintores de incêndio 
próximos ao CT; 

- Ligação do cabo terra (deve ser ligado primeiro no ponto de aterramento e 
depois no CT);  

- Colocação da placa de aviso “Não Fume”, ou “Perigo Afaste-se” no 
Caminhão Tanque;  

- Colocação da lona abafadora nos casos em que não for descarga selada; 
4) Conferir os lacres das válvulas principais de saída dos compartimentos com 

produto destinado ao seu estabelecimento comercial, verificando cor, número e 
inexistência de violação. O número e a cor dos lacres devem corresponder aos 
constantes na NF; 

5) Subir no Caminhão Tanque e verificar se as tampas dos compartimentos que 
contêm produto destinado ao seu estabelecimento apresentam lacres com número e 
cor corretos, conforme descrito na nota fiscal; 

6) Escorrer pela tubulação de saída de cada compartimento, 20 a 40 litros do 
produto em balde de alumínio com conexão para cabo terra (de forma a amenizar 
possíveis problemas de eletricidade estática, ou seja, evitar fagulhas). A finalidade 
deste procedimento é eliminar qualquer impureza existente na tubulação; 

7) Retirada de amostra para análise de aspecto e medição da densidade e 
temperatura no interior da massa líquida em uma proveta de vidro. 
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b. Manutenção do Tanque de Combustível e do Posto de Combustível 
 

Segue a seguir algumas recomendações de manuseio e cuidados dos tan-
ques estacionários de Diesel, conforme ABNT NBR 15.512 como, Drenagem e a 
inspeção e troca de seus elementos filtrantes.  

A adoção e efetiva aplicação dessas diretrizes é indispensável para garantir 
a qualidade do combustível, uma vez que minimiza a contaminação por impurezas, a 
degradação microbiológica, oxidativa e a formação de borra. 

O combustível estocado, desconsiderando-se tais práticas, pode se deterio-
rar e apresentar formação de material insolúvel. A presença de material insolúvel no 
combustível pode levar à obstrução de filtros e injetores, além de favorecer a forma-
ção de depósitos no sistema de combustão e a ocorrência de corrosão. 

Os tanques de armazenamento devem estar limpos, secos e protegidos de 
luz e de temperaturas extremas. Busca-se com isso evitar a oxidação do combustí-
vel ou a incorporação de contaminantes. O armazenamento pode ocorrer em tan-
ques subterrâneos ou aéreos, devendo ser observada a temperatura à qual o com-
bustível será submetido.  

Deve-se evitar a exposição do óleo Diesel a substâncias incompatíveis, bus-
cando-se desta forma minimizar a sua degradação.  

 
 

1) Devem ser feita a manutenção diária nos seguintes equipamentos: 

a) Mangueiras: não podem estar ressecadas e/ou rachadas. 
b) Bicos: verificar se há indícios de entupimento.  
c) Filtros transparentes e visores de fluxo: devem estar boas condições. 
d) Unidade abastecedora (bomba): verificar seu funcionamento. 
e) Tanques: problemas de ferrugem e sujeira. 
f) Coletores de água / canaletas periféricas. 
g)  Separador de água e óleo (SAO - Caixa separadora), verificar o nível 

de óleo no interior da caixa separadora e, se necessário, fazer a remoção do óleo 
separado para reservatório adequado. 

h) Semanalmente limpar o pré-filtro/caixa de areia da presença de 
resíduos sólidos. 

i) Manter nível interno de água do SAO. 

j)   Bimestralmente verificar a integridade (trincas, rachaduras, quebras) do 
corpo e dos componentes internos do SAO e de seus periféricos.  

Produto Aspecto 

 
Gasolina e óleo diesel 

 Límpido e isento de impurezas 

 Límpido e com impurezas 

 Turvo e isento de impurezas 

 Turvo e com impurezas 

 
Álcool hidratado 

 Límpido e isento de material em suspensão 

 Límpido e com material em suspensão 

 Turvo com material em suspensão 

 Turvo sem material em suspensão 
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k) Diariamente verificar visualmente possíveis vazamentos e 
componentes danificados e em havendo qualquer irregularidade solicitar a 
assistência técnica especializada. 

l) Diariamente verificar visualmente os teclados, vidros, iluminação, 
densímetros e selos nos lacres. 

m) Constantemente verificar presença de água, drenando sempre que 
isso ocorrer. 

n) Possíveis vazamentos visuais, limpeza, conservação e deformações 
das câmaras de contenção. 

o) Sinalização da identificação de produto, devendo ser solicitado a 
manutenção técnica caso seja identificado algumas dessas anormalidades. 

p) No caso de suspeita de vazamento no SASC, deve ser solicitado ensaio 
de estanqueidade a ser executado por empresa especializada. 

q) Sempre que for necessário a transferência de combustíveis entre 
tanques, esse serviço deve ser realizado por empresa especializada. 

r) Verificar constantemente a saída do respiro observando se existe algum 
objeto obstruindo a saída dos gases durante a descarga do autotanque, uma 
descarga lenta pode ser indício de respiro obstruído. 

s) Verificar também se durante a descarga do autotanque há borrifarão de 
produto. 

t) Efetuar a troca de todos os elementos filtrantes sempre que o 
manômetro de controle indicar pressão acima da recomendada ou de acordo com o 
especificado pelo fabricante ou a cada 50.000 litros de diesel filtrado. Verificar se há 
resíduos no interior da caixa filtrante e efetuar a limpeza completa sempre que for 
feita a drenagem do reservatório. 

u) Realizar limpeza constante dos ralos, canaletas e caixas de passagem, 
retirando todos os detritos que possam provocar obstrução do sistema. 
 

2) Drenagem do Tanque Estacionário 

Importante verificar se o tanque possui dreno e se o mesmo está nivelado no 
lado mais baixo do tanque. A drenagem no tanque de óleo Diesel deve ser feita:  

• Diariamente, pela manhã. 
• Antes do recebimento de novo estoque.  
• Algumas horas depois de receber um novo estoque. 
• Após chuvas fortes ou inundações, sempre deve ser feita a drenagem.  

 
Segue abaixo um passo a passo sugerido para um procedimento de dre-

nagem:  
a) Realizar a drenagem com um recipiente fechado de no mínimo 20 litros 

(galão) de preferência transparente ou translúcido. 
b) Abrir o dreno e deixar escorrer o Diesel, com os sedimentos e o 

acumulo de água. Deixar escorrer até sair apenas Diesel.  
c) Algumas horas depois, será possível ver no recipiente que no fundo 

estará a água e os sedimentos, separados do Diesel. A água e os sedimentos 
ficarão no fundo, pois são mais densos que o Diesel.  

d) O Diesel que está no recipiente, pode ser recolocado dentro do tanque 
para evitar desperdício, COM CUIDADO para NÃO misturar com água e outros 
sedimentos.  

 



77 

 

3) Inspeção e Troca dos Filtros do Tanque Estacionário 

O sistema de filtragem é vital para garantir uma boa durabilidade da bomba 
injetora e injetores, também para o próprio desempenho do motor. 

 Segue abaixo um passo a passo sugerido para um procedimento de inspe-
ção e troca dos elementos filtrantes dos filtros do tanque estacionário:  

a) Os filtros devem ser verificados rotineiramente. O sistema de filtragem 
pode ser composto de filtro coalescente (copo) e filtro prensa.  

b) A troca dos elementos filtrantes deve ser feita conforme a especificação 
do fabricante, ou sempre que o manômetro de controle indicar pressão acima da 
recomendada. Alguns filtros, como por exemplo os filtros coalescentes (copos) 
podem ser lavados. 

c) Somente devem ser utilizados elementos filtrantes indicados para o 
modelo do equipamento, não sendo admitido o reaproveitamento dos elementos 
usados. 

d) Deve ser verificado sempre se os filtros estão em condições adequadas 
ao uso, drenando o reservatório do filtro prensa e aumentando, se for necessário, a 
frequência da troca dos elementos filtrantes.  

 
 

6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
 
As normas que regulamentam a utilização de reservatórios de combustível 

bem como os Postos de Abastecimento são a ABNT NBR 15594-1/2008 e a ABNT 
NBR 15594-3/2008. É salutar o estudo desse material pelos operadores desses 
equipamentos. 

O recebimento de combustível da Distribuidora ou Fornecedor que seguir o 
protocolo sugerido e manter os cuidados de manuseio e armazenamento de com-
bustíveis minimiza problemas decorrentes da degradação desse combustível e suas 
consequências aos motores abastecidos. Assim como evitam acidentes de seguran-
ça das pessoas e instalações ao redor.  

 

7. LISTA DE DISTRIBUIÇÃO 
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ANEXO B                                                                                                        

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE ACTIOIL A550                               

EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 

 
 

 
PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE ACTIOIL 

A550 EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 

 

Revisado em: 
04/05/2017 

REV: I 
Elaborado por: 

José Danilo H. Tavares 

Aprovado por: 
Gilles Laurent Grimberg 

 

O combustível Diesel possui, a partir de 23 de Março de 2017, no Brasil 8% de Biodiesel 

com programação prevista pela Lei nº13.263/16 de chegar a 10% em Março de 2019. Apesar das 

rígidas normas para a fabricação do Biodiesel, recentemente inúmeros problemas ligados ao arma-

zenamento e à utilização destes combustíveis de origem “bio” estão surgindo no mercado brasileiro. 

O biocombustível é mais suscetível a alguns problemas como: formação de colônias de bactérias, 

oxidação e a cristalização no frio. Apesar de gradativo e programado o aumento do percentual de 

Biodiesel adicionado ao Diesel potencializa os problemas do combustível, os quais geram grandes 

transtornos, como perda de potência, troca excessiva de filtros, quebra na bomba injetora e até mes-

mo pane do motor.   

 

Estes problemas não são ligados a uma única causa, e sim a um conjunto de fatores: 

 

Teor de Enxofre 

No Brasil, a diminuição dos níveis de emissão permitidos vem sendo implantada gradativa-

mente através do Proconve que inclui a redução do teor de enxofre, devido ao grande impacto preju-

dicial ao meio ambiente. Desta forma no Brasil em 2012 iniciou o programa Proconve P7, reduzindo o 

nível de enxofre (S500 e S10). O processo de extração do enxofre, reduz propriedades lubrificantes 

do combustível, favorecendo desgastes das peças do motor. 

 

Micro-organismos:  

O Biodiesel é um produto derivado de fontes renováveis como gorduras animais e óleos ve-

getais, principalmente o óleo de soja, logo é biodegradável. Portanto os microrganismos metabolizam 

e se alimentam mais facilmente de seus nutrientes, ou seja, faz com que o combustível fique suscetí-

vel à formação de colônias de bactérias.  

 

Atualmente no Brasil temos o Diesel S500 cor avermelhada e o S10 amarelo claro, ambos 

com Biodiesel. A redução da quantidade de Enxofre no Diesel e a adição do Biodiesel favorecem a 

formação de Colônias de bactérias. Essas colônias provocam o entupimento dos filtros e danos à 

bomba injetora e aos bicos injetores. 
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Oxidação:  

Outro problema que afeta o combustível é a oxidação, que pode desencadear a polimeriza-

ção. Cadeias de hidrocarbonetos se unem formando uma cadeia maior, transformando o Biodiesel 

em outros produtos mais densos que se depositam no fundo do tanque, no filtro de combustível e no 

interior do sistema de injeção como uma borra ou goma. Trata-se de um processo natural pelo conta-

to com o ar e ocorre ao longo do tempo.   

Um Diesel com Biodiesel oxidado possui depósitos que prejudicam a vida útil de filtros, danifi-

cam a bomba injetora e os bicos injetores, além de prejudicar a queima do combustível na câmara de 

combustão da máquina, reduzindo o desempenho.  

O processo de aplicação do tratamento multifuncional A550, desenvolvido para sanar os pro-

blemas descritos acima, consiste em adicionar o produto no tanque de combustível.  

 

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS  

Indicado para tratamentos individuais em situações onde ocorre o retorno de combustível 

quente ao tanque. 

1a Aplicação 

Dosagem: 0,5% v/v ou 5.000 ppm (parte por milhão) da capacidade do tanque.  

Como calcular: Multiplicar a capacidade do tanque por 0,005, ou 0,5%, o resultado é a dosa-

gem em litros para a aplicação no tanque. 

Exemplo prático: 

Capacidade do tanque é: 200 Litros. 

 200 x 0,005= 1 litro de tratamento Actioil 

Com apenas uma aplicação a cada 6 meses ou 250 horas ou 60.000km (o que ocorrer pri-

meiro) colocar, conforme o cálculo, de produto para que o tratamento tenha efeito e a máquina fique 

segura dos agentes externos que contaminam o Diesel, desfavorecendo a produtividade da máquina. 

 

Procedimento: 

1) Drenar a água do tanque; 

2) Trocar o filtro de combustível; Encher o filtro de combustível com Actioil A550, remontar o fil-

tro 

3) Inspecionar as condições do tanque de combustível, em caso de presença excessiva de se-

dimentos ou partículas, fazer limpeza e remoção mecânica; 

4) Deixar o tanque entre 25% - 50% de combustível limpo; 

5) Aplicar o tratamento A550 na dosagem de 0,5% ou 5.000 ppm (em volume); 

6) Completar o tanque com combustível limpo; 

7) Ligar o motor e manter ligado por 15 minutos entre 1.600 rpm para que o produto circule em 

todo o sistema. 

Rodoviário: Repetir o tratamento a cada 60.000km ou 6 meses (o que ocorrer primeiro). 

Maquinas, Geradores, Embarcações Marítimas: Repetir o tratamento a cada 250 h ou 6 meses 

(o que ocorrer primeiro). 
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FLUXO DE APLICAÇÃO DO TRATAMENTO ACTIOIL A550 EM VEICU-

LOS E EQUIPAMENTOS 
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ANEXO C                                                                                                        

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE ACTIOIL A550                               

EM TANQUES ESTACIONÁRIOS 

 
 

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE ACTIOIL 
A550 EM TANQUES ESTACIONÁRIOS 

 

Revisado em: 
04/05/2017 

REV: I 
Elaborado por: 

José Danilo H. Tavares 

Aprovado por: 
Gilles Laurent Grimberg 

 

O combustível Diesel possui, a partir de 23 de Março de 2017, no Brasil 8% de Biodiesel com 

programação prevista pela Lei nº13.263/16 de chegar a 10% em Março de 2019. Apesar das rígidas 

normas para a fabricação do Biodiesel, recentemente inúmeros problemas ligados ao armazenamen-

to e à utilização destes combustíveis de origem “bio” estão surgindo no mercado brasileiro. O bio-

combustível é mais suscetível a alguns problemas como: formação de colônias de bactérias, oxida-

ção e a cristalização no frio. Apesar de gradativo e programado o aumento do percentual de Biodiesel 

adicionado ao Diesel potencializa os problemas do combustível, os quais geram grandes transtornos, 

como perda de potência, troca excessiva de filtros, quebra na bomba injetora e até mesmo pane do 

motor.   

 

Estes problemas não são ligados a uma única causa, e sim a um conjunto de fatores: 

 

Teor de Enxofre 

No Brasil, a diminuição dos níveis de emissão permitidos vem sendo implantada gradativa-

mente através do Proconve que inclui a redução do teor de enxofre, devido ao grande impacto preju-

dicial ao meio ambiente. Desta forma no Brasil em 2012 iniciou o programa Proconve P7, reduzindo o 

nível de enxofre (S500 e S10). O processo de extração do enxofre, reduz propriedades lubrificantes 

do combustível, favorecendo desgastes das peças do motor. 

 

Micro-organismos:  

O Biodiesel é um produto derivado de fontes renováveis como gorduras animais e óleos ve-

getais, principalmente o óleo de soja, logo é biodegradável. Portanto os microrganismos metabolizam 

e se alimentam mais facilmente de seus nutrientes, ou seja, faz com que o combustível fique suscetí-

vel à formação de colônias de bactérias.  

Atualmente no Brasil temos o Diesel S500 cor avermelhada e o S10 amarelo claro, ambos 

com Biodiesel. A redução da quantidade de Enxofre no Diesel e a adição do Biodiesel favorecem a 

formação de Colônias de bactérias. Essas colônias provocam o entupimento dos filtros e danos à 

bomba injetora e aos bicos injetores. 
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Oxidação:  

Outro problema que afeta o combustível é a oxidação, que pode desencadear a polimeriza-

ção. Cadeias de hidrocarbonetos se unem formando uma cadeia maior, transformando o Biodiesel 

em outros produtos mais densos que se depositam no fundo do tanque, no filtro de combustível e no 

interior do sistema de injeção como uma borra ou goma. Trata-se de um processo natural pelo conta-

to com o ar e ocorre ao longo do tempo.   

Um Diesel com Biodiesel oxidado possui depósitos que prejudicam a vida útil de filtros, danifi-

cam a bomba injetora e os bicos injetores, além de prejudicar a queima do combustível na câmara de 

combustão da máquina, reduzindo o desempenho. 

O processo de aplicação do tratamento multifuncional A550, desenvolvido para sanar os pro-

blemas descritos acima, consiste em adicionar o produto no tanque estacionário de combustível.  

 

TANQUES ESTACIONÁRIOS 

Indicado para tratamentos onde o objetivo é uma limpeza química no tanque estacionário. Em 

situações onde ocorre não ocorre o retorno de combustível quente ao tanque. 

Dosagem: 0,3% v/v ou 3.000 ppm (parte por milhão) da capacidade do tanque.  

Como calcular: Multiplicar a capacidade do tanque estacionário por 0,003, ou 0,3%, o resulta-

do é a dosagem em litros para a aplicação no tanque. 

Exemplo prático: 

Capacidade do tanque é: 10.000 Litros. 

 10.000 x 0,003= 30 litros de tratamento Actioil A550 

Com apenas uma aplicação a cada 12 meses a limpeza química é efetuada e seu tanque e 

combustível estão protegidos. 

 

Procedimento: 

1)  Drenar a água do tanque.  

2)  Averiguar as condições do filtro de combustível do tanque estacionário, se necessário trocar 

os filtros.  

3)  Verificar a quantidade de Diesel no tanque entre 20% - 50% de combustível limpo. 

4) Aplicar o tratamento A550 na dosagem de 0,3% ou 3.000 ppm (em volume) a capacidade to-

tal de armazenamento do tanque; 

5) Completar o tanque com combustível limpo; 

6) Repousar o combustível por no mínimo 2 horas; 

7) Repetir o processo de drenagem após repouso. 

 Na primeira aplicação repetir o tratamento após 6 meses, vencidos 12 meses, renovar o tra-

tamento acima mencionado a cada 12 meses; 

 Ausência de drenos e filtros: Adequar as instalações do sistema para melhor desempenho da 

armazenagem e manuseio de combustíveis; 

 Limpeza mecânica dos tanques: Complementar a limpeza química dos tanques de combustí-

vel, recomenda-se avaliação para limpeza mecânica periódica mínima de 5 anos. 
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FLUXO DE APLICAÇÃO DO TRATAMENTO ACTIOIL A550 EM TANQUES 

ESTACIONARIOS 

 


