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RESUMO 
Pretende‐se neste artigo abordar aspectos técnicos que norteiam os procedimentos 

de prevenção de acidentes ambientais com vazamento de produtos químicos 

derivados do petróleo, principalmente o Cimento Asfáltico de Petróleo, no interior 

das OM ou em áreas sob administração militar daquela Unidade. Em consequência 

da escassez de material de análise e aferição deste tipo de acidente ambiental no 

âmbito Exército Brasileiro, o artigo vai sugestionar o controle do risco através da 

adoção de uma planilha de gerenciamento deste risco, em anexo a esta publicação. 

Com estes objetivos em mente e através da análise de material de instrução e 

publicações no âmbito Exército, realizados pela Diretoria de Patrimônio Imobiliário e 

Meio Ambiente (DPIMA), busca-se aumentar o nível operacional dos militares para 

não só identificarem prontamente o acidente ambiental, mas principalmente saberem 

controlar o risco de forma a evitar a ocorrência deste tipo de sinistro. Por fim, como 

fruto inovador de publicação do artigo, foi criado uma planilha de gerenciamento de 

risco para o controle quantitativo e qualitativo dos fatores pessoais, materiais e 

operacionais que poderão evitar precisamente um vazamento de Cimento Asfáltico 

Petróleo do interior da área de tanqueamento dos canteiros de obras dos Batalhões 

de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro.  

 

Palavras‐chave: Meio ambiente, Prevenção de acidente ambiental, Exército 

Brasileiro. 

 

  



 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to discuss technical aspects that guide the procedures 

for the prevention of environmental accidents with leakage of petroleum-based 

chemical products, mainly Cement Asphalt Petroleum, within the OM or in areas 

under military administration of that Unit. As a result of the scarcity of material for 

analysis and measurement of this type of environmental accident in the Brazilian 

Army, the article will suggest risk control through the adoption of a risk management 

worksheet, attached to this publication. With these objectives in mind and through the 

analysis of training material and publications in the Army, carried out by the 

Directorate of Real Estate Patrimony and Environment (DPIMA), the aim is to 

increase the operational level of the military to not only promptly identify the 

environmental accident, but mainly know how to control the risk in order to avoid the 

occurrence of this type of accident. Finally, as an innovative fruit of publication of the 

article, a risk management spreadsheet was created for the quantitative and 

qualitative control of personal, material and operational factors that could avoid 

precisely a leakage of Asphalt Cement Oil from the interior of the area of tankings of 

the beds of Construction Engineering Battalions of the Brazilian Army.  

 

 

Key words: Environment, Environmental Accident Prevention, Brazilian Army.  
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1. INTRODUÇÃO 

Em pleno século XXI, quando se avista a vasta área de floresta da Amazônia 

Brasileira Ocidental permeada por seus rios de largura colossal e por suas cidades 

que se parecem mais um pequeno ponto branco naquela imensidão verde, 

pergunta-se: como a Amazônia conseguiu vencer séculos de isolamento com o 

restante do Brasil? A resposta se resume a uma palavra: estradas. 

As estradas trouxeram o desenvolvimento social e econômico tão esperado 

para esta região. Elas integraram estados que até o inicio do século XX só podiam 

ser alcançados através de viagens de dezenas e até centenas de dia no lombo de 

animais ou por via fluvial. Além disso, ratificaram a presença da Força terrestre ao 

longo da vasta área da fronteira amazônica, ligando o resto do Brasil às fronteiras 

principalmente com a Bolívia e o Peru, no eixo ocidental, e com a Venezuela, 

Guiana, Guiana Francesa e Suriname no eixo amazônico oriental.  

Sempre foi enfatizada a importância de haver uma ligação terrestre da 

Amazônia com o restante do Brasil, e mais especificamente com as principais 

capitais brasileiras, como Brasília, São Paulo e Rio de janeiro.  

 Em quase a totalidade das obras de engenharia sobre estradas e que 

envolvam as organizações de engenharia de construção do Exército Brasileiro, esta 

estrada ou rodovia terá o seu acabamento, com a colocação de uma capa asfáltica 

ou outro tipo de pavimento flexível encima da base da estrada, protegendo-a do 

tráfego e do clima, acarretando o aumento da vida útil daquela via.  

O Cimento asfáltico de Petróleo (CAP 50/70), é um tipo de material asfáltico 

utilizado em quase todas a misturas de formação de pavimento utilizadas nas obras 

de recapagem de estradas dos batalhões de engenharia do Exército Brasileiro. O 

CAP 50/70 é o insumo principal de uma pavimentação asfáltica, seja um AUQ (Areia 

Usinada a Quente), um TST (Tratamento superficial Triplo) ou um CBUQ (Concreto 

Betuminoso Quente, composto de areia, CAP, brita e cal). O CBUQ é a mistura 

usinada mais popular atualmente usada nas execuções de uma obra de 

asfaltamento na construção militar e civil.   

 

1.1 PROBLEMA  

 De acordo com a Lei 8.666/93, o Exército Brasileiro, assim como qualquer 

órgão da administração pública federal, necessita licitar para adquirir qualquer 

material utilizado em suas obras. 
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Para que se tenha sucesso até a entrega do insumo no “pé-da-obra”, a 

instituição precisa antes de licitar, planejar a quantidade de material de acordo com o 

consumo deste insumo e provisionar as ocasiões quando o CAP poderá faltar 

propondo algum contingenciamento caso todo aquele planejamento de envio falhe 

ao longo do período de execução de obra.  

O CAP 50/70 foi escolhido como objeto principal deste estudo em decorrência 

da importância da sua logística para desencadeamento das obras pois toda a 

sequência de planejamento, previsão e contingenciamento preventivo deste insumo, 

é realizado dentro do canteiro de obras dos batalhões de Engenharia do exército 

Brasileiro. 

De acordo com Carvalho (2002, p.5) os Investimentos maciços da Petrobras 

na região Norte, principalmente no estado do Amazonas, na área de exploração e 

produção (petróleo e gás), e refino (produção de derivados de petróleo), 

desenvolvem grandes empreendimentos que incrementam a economia local. Então, 

pela própria capacidade de produção da Refinaria Isaac Sabbá (REMAN- Refinaria 

de Manaus), localizada em Manaus/AM, não é fator impeditivo para o fornecimento 

de CAP, mesmo que seja a única refinaria de beneficiamento de produtos de 

petróleo na região norte do Brasil. 

Porém a problemática em torno da logística de fornecimento do CAP desde a 

refinaria até o momento em que é beneficiado para se tornar um pavimento asfáltico, 

é o objeto escolhido para ser estudado pelo artigo. Da problemática explicitada 

acima decorre o seguinte questionamento:  

Quais as medidas a serem tomadas para o recebimento e estocagem do CAP 

50/70 em um Destacamento de Obra de uma Organização Militar de Engenharia de 

Construção do Exército Brasileiro e quais as sanções criminais e civis advindas do 

vazamento do CAP 50/70 no meio ambiente? 

     

1.2  OBJETIVOS  

O presente trabalho tem por objetivo identificar as principais dificuldades 

logísticas para o suprimento e correta armazenagem do CAP 50/70 nas 

Organizações Militares de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro 

localizadas na região amazônica.  

A fim de atingir o objetivo geral acima exposto, o projeto apresenta os 

seguintes objetivos intermediários abaixo listados: 
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a) Descrever quais características poderão contribuir com a ocorrência de um 

passivo ambiental na área de um destacamento de obras de um Batalhão de 

Engenharia de Construção da região amazônica; 

 b) Analisar a necessidade da construção de tanques de contenção e 

isolamento nos canteiro de obras, tendo em vista que a emulsões são altamente 

nocivas ao meio ambiente; 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A maioria das obras hoje realizadas através do Sistema de Obras de 

Cooperação (SISDOC) com outros órgãos governamentais (DNIT, INFRAERO e 

Departamento Estaduais de Rodovias e rodagem) contemplam a pavimentação de 

estradas, por exemplo a restauração da BR-163 (Cuiabá – Santarém). 

A construção da BR-163 está sendo desempenhada atualmente pelo 8º 

Batalhão de Engenharia de Construção no estado do Pará. Já o 5º Batalhão de 

Engenharia de Construção realizará nos anos de 2018 e 2019 a pavimentação do 

Bairro Mariana em Porto Velho- RO. 

A pavimentação é a etapa de construção da estrada em que se agrega um 

maior valor à execução da obra, ou seja, é a etapa onde há o maior retorno 

financeiro ao executante, tendo em vista ser um trabalho mais específico que as 

demais fases de construção da estrada.  

O CAP 50/70 é dentre todos os compostos elementares da pavimentação, o 

insumo de maior valor de aquisição dentro da mistura, o que demanda um maior 

cuidado execução de sua logística para que se evite dano ao erário. 

Na Amazônia, só há um local de produção do CAP 50/70, a Refinaria Isaac 

Sabbá (REMAN). Isso pode dificultar a remessa de CAP, pois caso exista algum 

problema na produção na REMAN, a obra ficará parada pela falta do insumo 

asfáltico. Reitera-se que o problema não é capacidade de produção da Refinaria e 

sim as ocasionais distâncias e tempo de fornecimento entre a refinaria até o canteiro 

de obra. Por exemplo, o canteiro da Op Xingu do 8º BEC fica distante mais de 2000 

km via terrestre e atravessa estradas com vários trechos em péssimas condições de 

rodagem. Então, é necessário um eficiente planejamento operacional para que o 

asfaltamento não pare por causa da falta do CAP 50/70. 

Com o final do artigo, se espera produzir uma cartilha versando sobre o 

armazenamento do Cimento Asfáltico de Petróleo nos canteiros de obra dos 
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Destacamentos a cargo dos Batalhões de Engenharia de Construção, situados na 

Amazônia, instalações estas tal como a figura 1 abaixo: 

 

FIGURA 1 – Tanque de armazenagem de CAP corretamente instalado 

Fonte: http://www.datecengenharia.com.br/noticias/9/Tanque-de-armazenamento-asfaltico 

 

2. METODOLOGIA 

No intuito de formular uma possível solução para o problema, esta pesquisa 

contemplou: leitura analítica e fichamento das fontes, questionários, argumentação e 

discussão de resultados. 

Para abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os conceitos de 

pesquisa qualitativa, pois as referências obtidas por meio dos questionários foram 

fundamentais para a compreensão das necessidades dos militares. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista a falta de experimentação doutrinária disponível acerca do tema, o que exigiu 

uma familiarização inicial, materializada pelos relatórios do Pelotão de Equipamento 

de Engenharia da 21ª Companhia de Engenharia de Construção (Pel Eqp Eng/21ª 

Cia E Cnst) e de questionário para uma amostra com vivência profissional relevante 

sobre o assunto. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

   O EB, por meio da Arma de Engenharia, tanto no passado, quanto na 

atualidade, tem contribuído de maneira relevante com o desenvolvimento nacional. A 
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Engenharia Militar surgiu como herança da organização militar portuguesa, por meio 

das pessoas que para a nova terra eram destacadas, de acordo com as 

necessidades e os interesses de defesa do Brasil - Colônia. define,  

“O ciclópico trabalho que a Engenharia Militar portuguesa empreendeu no 

Brasil, durante o período colonial, ainda não foi fixado pela História, no seu 

conjunto, em síntese adequada que permita por em relevo a grandiosidade 

e o heroísmo dos seus feitos, estabelecendo a medida verdadeira das suas 

implicações na construção, na defesa e nos destinos da nossa Pátria.” 

Gen. Aurélio de Lyra Tavares (TAVARES, 2000). 

 

Mais do que participar do desenvolvimento do País, a Engenharia de 

Construção polariza adestramento militar, vontade institucional, ajuda humanitária e 

projeção internacional, fatores que transcendem à missão do Exército, 

“De início surgiram controvérsias em torno da conceituação de Arma ou 

Serviço. A experiência de guerra fez prevalecer a de Arma, sem excluir a de 

Serviço – uma peculiaridade da Engenharia”  

Marechal Sinval Monteiro Lindemberg (TAVARES, 1981). 

 

O Exército Peruano também dispensa enorme respeito e importância a sua 

Engenharia militar: 

"Por outro lado, para conhecer a nossa Engenharia de forma integral e 

poder  usá - la melhor, não basta saber como ela está atualmente, sobre 

sua organização, possibilidades e limitações, etc .; mas é necessário ter 

uma visão retrospectiva do que foi e aconteceu no passado, isto é, da sua 

história, que não é uma simples narração de acontecimentos que ocorreu ou 

por simples curiosidade, mas tem um valor dinâmico e criativo, pois olha o 

passado caminha para o futuro levando em conta os sucessos como guia e 

os erros para não repeti-los. E, no caso da Engenharia, o passado remoto 

não é apenas uma fonte de inspiração e ensino, mas também um 

compromisso, porque nos obriga a melhorar constantemente para enfrentar 

com sucesso os desafios do presente e do futuro, para os quais devemos 

combinar conhecimento. e sabedoria herdada dos engenheiros do distante 

ontem, com o uso habilidoso dos procedimentos tecnológicos que nos 

oferece ciência moderna ". (PERU, 2005). 

 

Apesar da ânsia e da vontade em executar as missões de engenharia, 

principalmente nas operações de construção nos BEC, não se pode esquecer que a 

tropa executante é liderada ao final de hierarquia pelo Departamento de Engenharia 
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e Construção, Organização Militar preocupada principalmente em dar suporte 

operacional e soluções logísticas aos elementos envolvidos diretamente na obra,  

“O  Projeto Estruturante Novo Sistema de Engenharia, cujo patrocinador é o 
Departamento de Engenharia e Construção, é composto por duas ações 
estratégicas: ampliar a capacidade operacional da Engenharia e aperfeiçoar 
o controle ambiental das atividades militares. Ambas vinculadas ao Objetivo 
Estratégico do Exército – contribuir com o desenvolvimento sustentável e a 
paz social. Esse projeto estruturante constitui uma das ferramentas de 
transformação da Engenharia, cujo escopo implica aperfeiçoar as estruturas 
organizacionais e seus processos, as competências do pessoal, evoluir a 
doutrina, ampliar a quantidade e melhorar a qualidade dos materiais de 
engenharia, permitir adequado adestramento da tropa, recuperar e ampliar 
a capacidade de emprego da Engenharia, ampliar os meios necessários à 
realização do planejamento e controle ambiental do Exército, bem como 
melhorar a gestão ambiental da Força Terrestre”. 
(BRASIL, 2014).  

 

2.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Será realizada uma revisão bibliográfica quanto ao objetivo geral, cujas fontes 

incluem legislação constitucional e infraconstitucional brasileira, literatura 

especializada nacional, artigos e sítios da internet, dissertações, monografias e 

artigos científicos no âmbito do Exército Brasileiro. Os resultados da pesquisa 

deverão apontar na direção de descrever a importância dos procedimentos logísticos 

do CAP 50/70, insumo que é o mais importante na produção de asfalto para 

pavimentação de estradas, tipo de obra mais executada atualmente pelos Batalhões 

de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro na Amazônia. 

Por ocasião da pesquisa foram utilizadas as seguintes palavras-chave: 

estrada, pavimento, Amazônia, insumo, cimento asfáltico de petróleo, CAP, logística, 

planejamento e armazenagem. 

 a. Critério de Inclusão:  

- Cadernos de orientações técnicas sobre instalação de tanques de 

armazenamento e Cartilha de práticas ambientais, ambas produzidas pela DPIMA do 

Departamento de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro. 

- Normas técnicas do DNIT. 

- Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ Petrobrás). 

- Instruções ministradas para oficiais e praças do EB sobre o assunto. 

- Legislação ambiental vigente no território nacional. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos abordando insumos em que a estocagem não seja nociva ao meio 

ambiente.  
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2.3. COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento do estudo sobre o assunto, o traçado da 

pesquisa contemplou a coleta de dados através do questionário. 

 

2.3.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes 

especialistas, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

THALES COÊLHO SÉRVIO – Cap 

EB 

Experiência como Cmt de Destacamento no 7º BEC. 

BRUNO LEMOS DIAS – Cap EB Experiência no Destacamento Asa Branca e Especial do 

Madeira (5º BEC). 

RAFAEL BUARQUE DE GUSMÃO 

GOMES – Cap EB 

 Experiência como Cmt Destacamento Mutum e Ch 4ª Seção, 

ambos no 5º BEC.  

QUADRO 1  – Quadro de Especialistas entrevistados (continuação) 

Fonte: O autor 

 

2.3.2 Questionário 

O universo adotado foram 39 oficiais da Arma de Engenharia que atualmente 

servem ou serviram em Organizações Militares tipo Batalhão de Engenharia de 

Construção do Exército Brasileiro. 

A amostra selecionada foi calculada através do aplicativo “Cálculo Amostral” 

com os seguintes parâmetros erro amostral de 10%, heterogeneidade de 50% e 

nível de confiança de 90%. Do cálculo realizado, resultou uma amostra necessária 

de 10 militares que servem ou serviram em um BEC. 

O questionário foi submetido à pré-teste com 02 (dois) Capitães-alunos da 

EsAO 2018, que já serviram em Organizações Militares de Engenharia de 

Construção sediadas no Comando Militar da Amazônia (CMA) e no Comando Militar 

do Norte (CMN). 

 

2.2.3 Grupo Focal 

Devido à natureza exploratória da investigação e finalizando a coleta de 

dados, foi conduzido um grupo focal, visando a debater os resultados colhidos nos 

questionários, com os seguintes especialistas: 
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Nome Justificativa 

THALES COÊLHO SÉRVIO – Cap EB Experiência como Cmt de Destacamento no 7º BEC. 

BRUNO LEMOS DIAS – Cap EB Experiência no Destacamento Asa Branca e Especial 

do Madeira (5º BEC). 

RAFAEL BUARQUE DE GUSMÃO 

GOMES – Cap EB 

 Experiência como Cmt Destacamento Mutum e Ch 4ª 

Seção, ambos no 5º BEC.  

QUADRO 2 - Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal 
Fonte: O autor 

Durante a orientação do referido grupo focal, foram levantadas, como pautas, 

divergências entre o encontrado na literatura analisada e a percepção da amostra, 

obtida por intermédio dos questionários, notadamente nos seguintes aspectos: 

a) A importância de uma inspeção periódica no tanque de armazenagem 

de CAP; 

b) O que faria a equipe de prevenção de acidentes ambientais quando 

houvesse um vazamento de CAP do interior do perímetro cercado; 

c) Quais materiais necessários para sanar imediatamente o vazamento 

desse tipo de produto no meio ambiente. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes da apresentação dos resultados, serão apresentadas as informações 

colhidas a fim de atingir os objetivos intermediários deste estudo. 

 

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1.1 Os órgãos fiscalizadores ambientais e a legislação técnica federal sobre 

prevenção de acidentes ambientais  

A República Federativa do Brasil, em cumprimento ao Art.225 da Constituição 

Federal estabelece que: 

(...) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;  
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
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supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade.  
(BRASIL, 1988). 

 

Nesse sentido, cabe ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) a função de 

formular, planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política nacional e as 

diretrizes governamentais para o meio ambiente. Cabe também ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) executar e fazer 

executar as políticas e diretrizes governamentais definidas para o meio ambiente. 

Em consequência da politica de estratégia ambiental desencadeada pelo 

MMA e IBAMA, a União criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

Órgão consultivo e deliberativo que tem por finalidade assessorar, estudar e propor 

ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio 

ambiente e os recursos naturais. Além disso, ele deve deliberar, no âmbito de sua 

competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 

Em decorrência do Exército Brasileiro não possuir legislação especifica sobre 

manuseio de produtos derivados de petróleo, as boas praticas âmbito EB e as 

resoluções do CONAMA balizam as atividades com o Cimento Asfáltico de Petróleo. 

A Resolução nº 273, de 29 de novembro de 2000 também do CONAMA, versa sobre 

a instalação e operação de postos de armazenagem de insumos combustíveis e 

derivados de petróleo.  

Pela Resolução Conama nº 362, de 23 de junho de 2005, ficam proibidos 

quaisquer descartes de óleos usados ou contaminados em solos, subsolos, nas 

águas interiores, no mar territorial, na zona econômica exclusiva e nos sistemas de 

esgoto ou evacuação de águas residuais. Já a Resolução Conama nº 450, de 06 de 

março de 2012, dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo 

lubrificante usado ou contaminado.  

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res36205.xml
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=674
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=674
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3.1.2 A orientação técnica no âmbito EB para a preservação do Meio Ambiente  

O Exército Brasileiro, em consonância com os demais órgãos ambientais 

federais, sempre se preocupou na preservação do Meio Ambiente, inclusive sendo 

um dos pioneiros, na década de 1920 com o DECRETO N. 14.273 – DE 28 DE 

JULHO DE 1920 que aprovava o regulamento para o Campo de instrução de 

Gericinó: 

(...)Art. 5º O aspecto natural do terreno deve ser conservado por todos os 

meios. Os bosques já existentes no campo e os que venham a existir devem 

ser cuidadosamente poupados. A esses bosques não deve ser tirada a 

aparência de obstáculos para o movimento das tropas em exercício. 

Art. 6º É terminantemente proibido o corte de arvores desses bosques ou 

da Serra de Gericinó, por parte das tropas. A administração do campo 

organizará as instruções para o aproveitamento das matas quanto á 

produção de lenha, de modo a impedir as derrubadas gerais que possam 

prejudicar o rendimento das aguas nascentes. Uma arvore derrubada deve 

ser substituída por outra em condições de se desenvolver 

convenientemente. Deve-se evitar a formação de clareiras muito grandes; 

sendo proibido o corte de arvore a partir de meio da encosta dos morros, 

contando-se da base. 

(BRASIL. DECRETO N. 14.273, de 28 Jul 1920. Aprova o regulamento 
para o Campo de instrução de Gericinó. Rio de Janeiro, RJ Senado 
Federal: Centro Gráfico, 1920). 
 

Atualmente, o EB tem estruturado dentro do seu organograma uma 

Organização de Direção Setorial (ODS) responsável por "normatizar, superintender, 

orientar e coordenar as atividades e ações de gestão patrimonial e meio ambiente 

no âmbito do Exército Brasileiro", gerindo as atividades que envolvam a preservação 

do meio ambiente dentro das operações militares. Esta ODS recebeu a 

denominação de Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA).  

A DPIMA realiza o controle normativo ambiental dentro do Exército através da 

publicação de legislação tipo Instruções Gerais, Instruções Reguladoras, cartilhas e 

cadernos de orientação educacional. Além disso, a DPIMA realiza o assessoramento 

técnico na confecção de portarias do Comandante do Exército relacionadas ao meio 

ambiente. 

Em um derradeiro enfoque, a DPIMA é o poder de polícia dentro do EB contra 

a ocorrência de danos, atuando como fiscal da força terrestre em qualquer atividade 

militar em que envolva risco à preservação do meio ambiente. Dentre as inúmeras 
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atividades realizadas pelo Exército, pode-se citar como àquelas em que ocorrência 

de algo dano ambiental é iminente: a ocupação de terreno natural nas operações 

militares, a armazenagem de combustíveis e lubrificantes para viaturas e 

equipamentos, a construção de obras dentro das organizações militares. Ademais, 

merece menção os trabalhos para a prevenção de acidentes ambientais durante as 

obras de convênio com Governo Federal, principalmente as que serão realizadas 

pelas organizações militares de engenharia do Exército Brasileiro, tais como 

construção de rodovias federais e pistas de pouso para aeroportos. 

Apesar de todo o arcabouço supracitado, a DPIMA ainda não produziu 

material educacional referente a armazenagem de Cimento Asfáltico Petróleo (CAP) 

dentro dos canteiros de trabalhos das obras em cooperação do Exército com os 

demais órgãos públicos. 

A importância do Exército em regular atividade com a utilização de CAP 

reside nos seguintes aspectos: mais de 80% das obras executadas envolvem 

asfaltamento; os locais de execução são próximos de áreas de preservação 

ambiental; o material CAP requer um enorme cuidado com a sua armazenagem e 

transporte. 

 

3.1.3 A importância do acompanhamento periódico dos tanques de 

armazenagem 

A necessidade de acompanhamento constante dos tanques de armazenagem 

de CAP se justifica devido à possibilidade de ocorrência de vazamentos em tanques 

aéreos ou enterrados com consequentes riscos para a saúde humana, as 

instalações e o meio ambiente. 

Antes de se implantar um destes tanque de armazenagem é necessário 

avaliar os riscos ao meio ambiente para caso ocorra o vazamento deste material a 

partir do seu reservatório.  

A viabilidade técnica da implantação de um tanque de armazenagem deve ser 

comprovada por estudos preliminares que consideram relevo do terreno e o meio 

ambiente que circunda a construção do tanqueamento. 

 

3.1.4 Fluxograma de conduta a ser tomada no caso de vazamento de CAP 

A crescente preocupação na preservação do meio ambiente para evitar a 

contaminação de elementos e produtos químicos, induz a todos os militares que 
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necessitam operar o CAP a trabalhar com o máximo de responsabilidade e zelo. 

Além disso, deve-se saber o que fazer caso aconteça um vazamento, mesmo que o 

ideal é que o militar tome todas as medidas preventivas para que não se chegue a 

essa situação. Em consequência, o fluxograma abaixo foi produzido para auxiliar o 

militar na tomada de decisão frente a um acidente ambiental oriundo do vazamento 

de Cimento Asfáltico de Petróleo: 

 

FIGURA 2 - Fluxograma de primeiras medidas a serem adotadas pelo primeiro militar  que presencia 
o acidente ambiental 
Fonte: O autor 

 
3.1.5 Medidas a serem observadas durante a instalação dos tanques de CAP 

Tal como a instalação de tanques de armazenagem de combustíveis nas 

Organizações Militares, os tanques para armazenamento do CAP devem usar os 

mesmos procedimentos para a prevenção de acidentes ambientais, tendo em vista 

que tanto o CAP quanto os combustíveis convencionais (gasolina e óleo diesel) são 

derivados da mesma matéria prima, ou seja, o petróleo. Uma instalação de tanque 

tal como a Figura 3 abaixo, atenta em todos os sentidos para a prevenção de 

acidentes contra vazamentos de produtos tóxicos ao meio ambiente. 
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FIGURA 3 – Tanque de armazenagem de CAP instalado de maneira errada e de estado de 
conservação ruim 

Fonte: http://ambivale.zip.net/arch2011-03-01_2011-03-31.html 

 

De acordo com o Caderno de Orientação Técnica para Instalação, Operação 

e Remoção de Tanques Subterrâneos de Combustível no âmbito do Exército 

Brasileiro, pág.18, do ano 2016, em volta da área entorno do reservatório deveriam 

ser construídas instalações de esgotamento de resíduos e de águas pluviais, que, 

por meio de calhas em aço impermeabilizadas, os efluentes seriam conduzidos até o 

tratamento e o destino final.  

Tanto as calhas como a bacia de contenção devem descarregar o material 

recolhido em caixas de passagem que desembocam na caixa de separação de água 

e óleo. A saída da caixa separadora de água e óleo deve estar interligada com a 

rede de esgoto ou sumidouro através de tubos de PVC soldável. As caixas 

separadoras de água e óleo devem ser construídas na parte mais baixa do terreno, 

com o intuído de coletar todo o material vindo do P Dist Cl III. Elas devem possuir 

tampas de ferro fundido, apoiadas em cantoneiras metálicas embutidas no concreto.  
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Ainda de acordo com o Caderno de Orientação Técnica, pág.20, do ano de 

2016 algumas medidas devem ser realizadas para aumentar a segurança entorno do 

local de tanqueamento, tais como: 

- Antes do assentamento dos pisos, deverá ser procedida uma verificação de 

estanqueidade do sistema de esgotamento. Caso seja verificado algum vazamento, 

este deverá ser corrigido imediatamente; 

- Realização de inspeções periódicas;  

- Construção de barreiras de contenção no entorno dos tanques aéreos (n° 4 

no fluxograma); 

- Construção de poços de inspeção do lençol freático no entorno dos tanques 

de combustível enterrados (nº 5 no fluxograma). 

 

FIGURA 4 - Exemplo de medida de prevenção de vazamento de líquido oleoso 
Fonte: http://sirtec.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Pense-no-Meio-Ambiente-Agosto-de-2014-.pdf 
 

3.2 INFORMAÇÕES COLETADAS 

Partindo dos conhecimentos anteriores, foi elaborado um questionário com o 

objetivo de condensar informações de militares que serviram em organizações 

militares do Exército Brasileiro que possuem tanques de armazenagem de CAP e 

outros produtos derivados de petróleo. 

Para estimar a experiência da amostra estudada questionou-se primeiro se o 

militar havia servido em Organização Militar de Engenharia do Exército, obtendo-se 

o resultado do Gráfico 1: 

 

http://sirtec.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Pense-no-Meio-Ambiente-Agosto-de-2014-.pdf
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Gráfico 1 – Militares que responderam o questionário 
Fonte: O autor 

Do exposto, observa-se que é uma amostra heterogênea possuindo entre 

seus representantes militares serviram em OM de Engenharia e outros que nunca 

serviram neste tipo de Organização Militar.  

Em complemento, questionou-se aos voluntários se já participaram de um 

destacamento de obra de asfaltamento na Engenharia de Construção do EB, 

obtendo-se o resultado do Gráfico 2: 

 
Gráfico 2 – voluntários que já participaram de um destacamento de obra de asfaltamento 
na Engenharia de Construção do EB 
Fonte: O autor 

Na sequência, questionou-se aos voluntários quais instruções relacionadas ao 

Meio Ambiente já participaram dentro da sua organização militar, obtendo-se o 

resultado do Gráfico 3: 
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               Gráfico 3 – Instruções sobre Meio Ambiente que a amostra já participou  
Fonte: O autor  

 
Como uma primeira constatação em relação a este dado, observa-se que a 

maioria da amostra (81,5%) possui conhecimento adquirido para adoção de medidas 

de prevenção e proteção ao meio ambiente.  Por exemplo, a maioria das OM do 

Exército Brasileiro compartilham da mesma preocupação em evitar um acidente com 

vazamento de produtos derivados do petróleo pois possuem pelo menos tanques de 

armazenagem de combustível ou reservatórios de lubrificantes localizados no interior 

da Unidade. 

Em contrapartida, a baixa incidência de militares que tiveram instrução sobre 

legislação ambiental (33,3%) e formas de fiscalização e controle do risco para evitar 

um acidente ambiental, leva a inferir que o militar não está ciente das sanções 

(disciplinares e até penais) a qual ele e também a Instituição Exército Brasileiro 

podem ser submetidos. Os oficiais, subtenentes e sargentos são vetores e difusores 

do conhecimento militar dentro da sua Unidade, principalmente para os cabos e 

soldados que diariamente operam “in loco” os locais de armazenagem destes 

produtos. Desta forma, é necessário urgentemente instruir os quadros sobre a 

legislação ambiental para que eles possam difundir o conhecimento e fazê-lo chegar 

também à “ponta da linha”.  

Prosseguindo, questionou-se se na OM existia de uma equipe de militares 

responsável pela manutenção da área de tanque do CAP, obtendo-se o resultado do 

Gráfico 4: 
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Gráfico 4 – Se na OM existia de uma equipe de militares responsável pela manutenção da 
área de tanque do CAP 
Fonte: O autor 

 

Em complemento, foi pedido para o militar selecionar um ou mais motivos 

que ele acharia importante sobre o conhecimento de prevenção do meio ambiente, 

obtendo-se o resultado do Gráfico 5: 

 
Gráfico 5 – Listagem de motivos que os militares julgam importante para que ele 
desempenhe o seu papel dentro da OM ou em Operações Militares 
Fonte: O autor  
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Questionou-se quais tipos de materiais, EPI e EPC próximos para serem 

utilizados na contenção de vazamento do interior da área de tanque do CAP, que 

resultou no Gráfico 6: 

 
Gráfico 6 – materiais próximos para serem utilizados na contenção de vazamento do interior 
da área de tanque do CAP 

            Fonte: O autor 
 

Questionou-se, por último, se havia uma área de estacionamento 

devidamente preparada para o embarque e o desembarque do CAP próximo ao 

tanque de armazenagem, que resultou no Gráfico 7: 

 
Gráfico 7 – A existência de uma área de estacionamento devidamente preparada para o embarque e 
o desembarque do CAP próximo ao tanque de armazenagem  
Fonte: O autor 
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Diante do exposto no gráfico 7, observa-se uma mudança de mentalidade 

dentro da Instituição, na medida que é importante não somente sanar o acidente 

ambiental, mas também haver medidas de controle de grau de risco para este tipo 

de acidente. A segurança está deixando de ser uma mera sensação empírica, 

passando a ser algo embasado, quantitativo, qualitativo e científico, funcionando 

como mais uma ferramenta para medir o grau de profissionalismo e adestramento da 

tropa.   

Do exposto temos que:  

a. 50% da amostra relatou que em seu destacamento não possuía uma 

correta área de embarque e desembarque do CAP próximo ao tanque de 

armazenagem, o que evitaria substancialmente o vazamento deste produto químico 

na natureza. 

b. 20% da amostra relatou que não possuía qualquer tipo de área delimitada 

para embarque e desembarque do CAP próximo ao tanque de armazenagem; 

Por fim, almejando verificar, criticamente, a opinião dos militares entrevistados 

qualitativamente a respeito da prevenção de acidentes ambientais na estocagem do 

cimento asfáltico de petróleo (CAP), foi disponibilizado um espaço para 

considerações sobre o estudo, no qual surgiram vários comentários, dos quais se 

ressaltam: 

a) “Existe a equipe de laboratório, que se encarrega de observar as 

condições do CAP nos tanques, assessorada pela equipe de meio ambiente que 

observa se as condições de armazenamento estão nos padrões das licenças 

ambientais em vigor. O Engenheiro ambiental se encarrega de fiscalizar e instruir 

essas equipes, sob a supervisão do S4”; 

b) “Diariamente, o encarregado do controle de estoques de insumos 

asfálticos deve checar o a quantidade de CAP presente em cada tanque, para que 

possa entregar esses dados para apropriação. Durante essa verificação, o militar 

deve verificar, de maneira simples, as condições em que o material está estocado. 

Além desse check diário, o encarregado e seus auxiliares devem semanalmente 

fazer uma inspeção detalhada dos tanques, verificando principalmente se não há 

pontos de entrada de água ou outras impurezas que possam contaminar o material 

estocado, condições do sistema de aquecimento dos tanques, vazamentos, 

tubulações, piscina de contenção, entre outros pontos”; 
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c) “Inicialmente, desligar o sistema de aquecimento do tanque. Após isso, 

checar se a piscina de contenção está em condições de conter o vazamento. Caso 

não esteja, providenciar um sistema para conter o espalhamento do material (fossos, 

bermas, etc). Simultaneamente, tomar medidas para resfriamento do CAP, com o 

objetivo de que o material endureça e diminua, ou mesmo cesse, o seu vazamento. 

Após interrompido o vazamento, recolher o material vazado em tambores, verificar 

se o mesmo pode ser reutilizado e, caso não seja, encaminha-lo para descarte”. 

Este último comentário destaca um processo de saneamento imediato de 

vazamento do CAP e poderia ser examinado mais detalhadamente caso fosse um 

objeto de estudo proposto por este artigo. 

A seguir, encontram-se outros comentários relevantes realizados pela 

amostra: 

Tabela 1 - Considerações dos entrevistados sobre o presente estudo 

Sugestões 
Considerações sobre o estudo 

Grupos 

AMOSTRA 

1) A verificação periódica do tanque poderia seguir as seguintes medidas: 

- Checagem constante das condições dos tanques e das medidas de 

contenção; 

- Realizar exercícios com a equipe de prevenção de acidentes; 

-Estabelecer medidas de manutenção preventiva dos tanques. 

2) A OM deverá capacitar militares neste assunto (ou OTT/STT especialistas no 

assunto), formar uma equipe para dar pronta resposta a incidentes ambientais e 

realizar instruções e, principalmente, exercícios de simulação deste tipo de 

incidente”. 

3) Deverá existir a equipe de laboratório, que se encarrega de observar as 

condições do CAP nos tanques, assessorada pela equipe de meio ambiente 

que observa se as condições de armazenamento estão nos padrões das 

licenças ambientais em vigor. O Engenheiro ambiental se encarrega de 

fiscalizar e instruir essas equipes, sob a supervisão do S4”. 

Fonte: O autor 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No caso do artigo estudado, aonde se buscou listar os fatores de prevenção 

de acidente ambiental oriundo de vazamento de Cimento Asfáltico Petróleo (CAP)  

no Meio Ambiente, conclui-se que a presente publicação  atendeu ao pretendido  e o 

produto final do estudo foi uma lista de verificação com procedimentos operacionais 
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com medidas preventivas para evitar o vazamento de CAP. Tal produto busca 

colaborar para evitar futuros passivos ambientais a serem cobrados da instituição 

Exército Brasileiro, principalmente dos Batalhões de Engenharia de Construção 

executantes de obras de asfaltamento e que usam o CAP como insumo do seu 

produto final. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que a identificação de elementos 

ocasionadores do vazamento de CAP é o principal meio para controlar o risco de 

haver um acidente ambiental com esse tipo de produto. Outra conclusão advinda da 

revisão é a de que o Exército Brasileiro necessita realizar publicações mais 

especificas de manuseio e armazenagem de lubrificantes, combustíveis e demais 

insumos oriundos do petróleo. Existem orientações superficiais e de pouco 

aprofundamento científico. 

O principal aspecto relevante observado nas respostas das entrevistas e do 

questionário é a insuficiência de instrumentos de segurança que evitem o CAP 

vazado da área de tanque adentre no meio ambiente desprotegido.  

Caso o Exército não tome providências, legislando mais especificamente 

quanto ao manuseio deste tipo de produto, o risco de haver mais incidentes 

ambientais será maior, o que acarretará ao Exército sanções penais, civis e 

ambientais levadas a cabo por parte dos órgãos de fiscalização como IBAMA e o 

Ministério do Meio Ambiente. 

Conclui-se, portanto, que é inegável o distanciamento entre as necessidades 

dos controles do risco ambiental e as soluções tecnológicas disponíveis ou em 

desenvolvimento, exigindo uma maior interação entre as partes, para evitar 

desperdícios de tempo e financeiros em projetos de pouca aplicabilidade. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 1 SOBRE MEDIDS DE PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES AMBIENTAIS,  APLICADO NA PESQUISA DE OPINIÃO 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 2  SOBRE PREVENÇÃO DE VAZAMENTO DO 

CAP, APLICADO NA PESQUISA DE OPINIÃO 
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ANEXO A – PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PARA O CONTROLE 

DE ACIDENTES AMBIENTAIS ORIUNDO DO VAZAMENTO DE CAP DO 

INTERIOR DE UM TANQUE DE ARMAZENAGEM 

1. FATOR OPERACIONAL E PESSOAL 

QUESTIONAMENTO 
S

SIM 

N

NÃO 
PESO NA 

CLASSIFICAÇÃO 
PONTOS 

a.O licenciamento ambiental está válido e vigente 
por pelo menos mais um ano. 

  3X  

b.O CAP é pesado e medido antes de ser 
depositado no tanque de armazenagem 

  1X  

c.Há destinação ao material contaminado oriundo 
de algum vazamento ou manuseio 

  2X  

d.Há uma equipe de militares responsável por 
fazer a mnt da área de tanque e evitar algum 
vazamento de CAP. 

  3X  

e.Na OM, há  algum oficial ou praça com formação 
acadêmica em meio ambiente e responsável por 
fiscalizar o funcionamento do tanque de CAP 

  2X  

f.Há um plano de segurança ambiental para a 
destinação de resíduos contaminando 

  3X  

g.Todos os integrantes da OM possuem instrução 
acerca de prevenção de acidentes ambientais com 
vazamento de materiais asfálticos 

  1X  

h.A região do tanque possui um baixo índice 
pluviométrico mensal, abaixo de 500mm 

  1X  

i.Há um pluviômetro para acompanhar a ocorrência 
de chuvas próximo ao local do tanque. 

  2X  

j.Há material  profissional, adequado e suficiente 
próximo a área de tanques para a contenção de 
ate médio vazamento de CAP ( Areia lavada, bóias 
de contenção, rodos especiais e EPI para a equipe 
de prevenção de acidentes ambientais)    

  3X  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS 
    

 

2. FATOR INFRA-ESTRUTURA E MATERIAL 

QUESTIONAMENTO SIM NÃO 
PESO NA 

CLASSIFICAÇÃO 
PONTOS 

a.O tanque é aéreo em vez de enterrado sob o solo    2X  

b.Há isolamento em volta do tanque por sistema de 
drenagem  

  3X  

c.Há isolamento em volta do tanque por muro ou 
mureta de alvenaria 

  2X  
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d.Há piso de alvenaria sobre toda a área de ocupada 
pelo tanque de armazenagem 

  2X  

e.Há algum tipo de revestimento que impeça, caso 
haja vazamento no tanque, do produto contaminado 
chegar até o solo 

  3X  

f.Há um sistema de esgotamento de águas pluviais 
no perímetro da área de tanqueamento 

  3X  

g.O tanque de armazenagem do CAP possui data de 
fabricação inferior a 10 anos de idade. 

  1X  

h.Há uma caixa de separadora de água e óleo ligada 
ao sistema de drenagem que envolve a área de 
tanque do CAP.  

  2X  

i.A caixa separadora de água e óleo e de material 
plástico ou de fibra de vidro. 

  1X  

j.Há locais de aguas potáveis naturais próximo ao 
local de instalação do tanque 

  3X  

k.A área de instalação do tanque é em um local 
plano, isolado, longe de vegetação natural e distante 
de depósitos de água potável. 

  3X  

l.Há uma área de estacionamento preparada 
(isolamento do solo, sistema de esgotamento pluvial 
e ligação com a caixa separadora de óleo) para os 
caminhões carregarem ou descarregarem o CAP 

  2X  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS 
- -   

 

FATOR PONTOS 

1.FATOR OPERACIONAL E PESSOAL 
 

2.FATOR INFRA-ESTRUTURA E MATERIAL 
 

PONTUAÇÃO TOTAL DA PLANILHA 
 

 

RISCO PONTUAÇÃO OBSERVAÇÃO 

BAIXO Entre 39 a 48 

pontos 

Há baixo risco de haver algum incidente, porém deve-se buscar a 

excelência, os 48 pontos. 

CONTROLADO Entre 25 a 38 

pontos 

Há um risco controlado de acontecer um vazamento. Deve-se o 

mais rápido possível melhorar as instalações e treinar o pessoal 

para que a pontuação aumente e o risco diminua 
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IMINENTE Entre 1 a 24 

pontos 

O vazamento é iminente e se não forem tomadas medidas 

corretivas para sanar as falhas operacionais e de armazenagem, 

o risco de acidente se tornará alto. 

ALTO De zero a   -48 

pontos 

A probabilidade de acontecer o acidente é visível e refletida em 

uma pontuação muito baixa. Medidas emergenciais devem ser 

realizadas para diminuir o risco. 

 

 

 




