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Immanuel Kant



AGRADECIMENTOS

     Agradeço primeiramente à Deus, por ter abençoado meus passos durante

todos os anos da minha formação. Agradeço por Ele ter me dado forças para conseguir

superar as dificuldades de cada dia e por proporcionar a realização de um dos maiores

sonhos da minha vida.

     Agradeço aos meus familiares, que me proporcionaram a base para ser o que

sou hoje e com muito esforço me deram condições para chegar até esse momento tão

importante da minha vida e que compartilharam comigo as alegrias das vitórias e as

adversidades dos momentos mais complicados.

     À minha namorada, Rafaella, que com muito carinho e amor sempre tinha

uma palavra para me alegrar e me motivar. Minha amiga e companheira imprescindível

ao longo dessa longa jornada rumo ao tão sonhado Aspirantado.

     Ao meu  orientador,  Capitão  Maruri,  que  desde  o  início  esteve  sempre

disposto  a  ajudar  na  realização  do trabalho,  propondo sempre  conceitos  novos,  me

auxiliando ao máximo para produzir um trabalho de altíssima qualidade.



RESUMO

OLIVIERI,  Arthur  de  Barros.  Combustíveis  e  Lubrificantes:  a  distribuição  de

combustíveis e lubrificantes na Academia Militar das Agulhas Negras.  Resende:

AMAN, 2018. Monografia.

Esta monografia se propõe a identificar as principais limitações na cadeia logísti-

ca atrelada à distribuição e armazenamento dos suprimentos classe III (combustíveis e

óleos lubrificantes), visando soluções para tornar mais flexível, dinâmica e eficiente a

distribuição desse tipo de suprimento  por todos os setores da Academia Militar  das

Agulhas Negras (AMAN); analisar o posto de combustível da AMAN, com o objetivo

principal de estabelecer padrões ideais para uma correta armazenagem dos combustí-

veis, além de verificar os aspectos estruturais de suas instalações, propondo oportunida-

des de melhorias, a fim de evitar possíveis desperdícios e; verificar as principais falhas

encontradas no depósito de óleos e lubrificantes. O resultado de todo o confrontamento

de dados foi: a falha na fase do armazenamento dos combustíveis adquiridos pela Aca-

demia, comprometendo a qualidade desse suprimento que é distribuído por diversas ses-

sões; a falta de estrutura do posto de abastecimento de combustíveis, tanto na falta de

investimentos em sua manutenção, quanto na qualidade de seus materiais, que encon-

tram-se em estado precário; o elevado período de tempo em que os óleos lubrificantes

ficam armazenados no depósito, ocasionando vazamentos e a perda da qualidade dos su-

primentos distribuídos. Assim sendo, deverá ser planejada uma reformulação no proces-

so do armazenamento, com o objetivo de evitar desperdícios e otimizar as fases como

um todo da distribuição destes suprimentos; realizar um planejamento para a reforma

das instalações do posto de combustível, além da parceria com empresas terceirizadas

para realizar a diálise dos tanques de diesel e; realizar uma melhoria no planejamento da

quantidade de óleos lubrificantes adquiridos, evitando a perda dos prazos de validade e

vazamentos, por exemplo.

Palavras-chave: Cadeia Logística. Distribuição de combustíveis e lubrificantes. Posto de

combustível da AMAN. Depósito de óleos e lubrificantes.



ABSTRACT

OLIVIERI, Arthur de Barros. Fuels and Lubricants: the distribution of fuels and lu-

bricants  at  the  Military  Academy of   Agulhas  Negras.  Resende:  AMAN,  2018.

Monograph.

This  monograph  aims  to  identify  the  main  limitations  in  the  logistics  chain

linked to the distribution and storage of class III supplies (fuels and lubricating oils),

aiming at making the distribution of this type of supply more flexible, dynamic and effi-

cient across all sectors of the Academy Military of the Black Agulhas (AMAN); to ana-

lyze the AMAN fuel station, with the main objective of establishing optimal standards

for a correct storage of fuels, besides checking the structural aspects of its facilities,

proposing opportunities for improvement, in order to avoid possible waste; check the

main faults found in the oil and lubricant tank. The result of all the data confrontation

was: the failure in the storage phase of the fuels purchased by the Academy, compro-

mising the quality of this supply that is distributed by several sessions; the lack of struc-

ture of the fuel supply station, both in the absence of investments in its maintenance and

in the quality of its materials, which are in a precarious state; the high period of time in

which the lubricating oils are stored in the tank, causing leaks and loss of the quality of

the distributed supplies.  Therefore,  a reformulation should be planned in the storage

process, in order to avoid waste and optimize the phases of the distribution of these sup-

plies as a whole; to carry out a plan for the refurbishment of the facilities of the fuel sta-

tion, in addition to the partnership with companies outsourced to carry out the dialysis

of the diesel tanks and; perform an improvement in the planning of the quantity of lubri-

cating oils purchased, avoiding the loss of validity periods and leaks, for example.

Key words: Logistics Chain. Distribution of fuels and lubricants. AMAN fuel station.

Deposit of oils and lubricants.
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa a ser realizada tratará do tema envolvendo os combustíveis e lubrificantes,

sendo de extrema importância para o militar, com o intuito de prepará-lo para solucionar da

melhor forma possíveis problemas ligados ao armazenamento e distribuição dentro da fração

a qual pertence. Observa-se que o Exército Brasileiro encontra uma série de dificuldades rela-

cionadas a esse tema e que busca soluções viáveis para sanar esta questão e melhorar os pro-

cessos.

O objetivo geral do estudo consiste em abordar os principais problemas da logística re-

lacionada ao armazenamento e distribuição de combustíveis e lubrificantes na Academia Mili-

tar das Agulhas Negras.

Este trabalho propõe abordar os seguintes objetivos específicos: 

1) Identificar as principais limitações na cadeia logística atrelada à distribuição dos su-

primentos classe III (combustíveis e óleos lubrificantes), propondo soluções para tornar mais

flexível, dinâmica e eficiente a distribuição desse tipo de suprimento por todos os setores da

AMAN.

2) Analisar o posto de combustível da AMAN, com o objetivo principal de estabelecer

padrões ideais para uma correta armazenagem dos combustíveis, além de verificar os aspectos

estruturais de suas instalações, propondo oportunidades de melhorias que se adaptem aos no-

vos padrões de postos de abastecimento de combustíveis, evitando desperdícios.

3) Verificar o processo de armazenagem de suprimentos no depósito de óleos lubrifi-

cantes, com o objetivo de propor soluções de melhoria na armazenagem de seus suprimentos

estocados.

Verificamos que cada vez mais o Exército Brasileiro necessita de uma cadeia logística

eficiente  e dinâmica.  Dentro disso trabalharemos com um dos principais  problemas que a

Academia Militar vem enfrentando nos últimos anos, o armazenamento e distribuição dos su-

primentos classe III. Levaremos principalmente em consideração, as falhas ligadas ao armaze-

namento desses suprimentos.
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Outro problema abordado nesta monografia, trata sobre as inadequações na armazena-

gem de combustíveis no posto de abastecimento de combustível da AMAN e do problema re-

lacionado ao armazenamento de óleos lubrificantes no depósito que se encontra na seção de

material bélico, faremos uma análise minuciosa em cada caso específico.

Serão abordadas também as seguintes hipóteses: quais os principais problemas na ca-

deia logística que propiciam a queda na qualidade da distribuição de combustíveis e lubrifi-

cantes na Academia Militar e a solução mais viável para resolvê-los da forma mais eficiente;

além disso, quais são os principais aspectos a serem melhorados na armazenagem dos com-

bustíveis no posto de abastecimento da AMAN e qual o maior problema do depósito de óleos

lubrificantes. Serão analisados principalmente os aspectos da infraestrutura dos posto de abas-

tecimento de combustível, propondo alguns melhoramentos e adequações; também serão veri-

ficados problemas na armazenagem e na organização dos óleos lubrificantes estocados no de-

pósito.

 A logística atrelada aos processos de distribuição de suprimentos classe III, no âmbito

do Exército Brasileiro é muito relevante para a gestão da estratégia das diversas Organizações

Militares por impactar nos resultados de médio e longo prazo da organização, portanto, se sua

gestão for negligenciada poderá implicar em uma série de falhas relacionadas aos principais

processos ligados a esse tipo de suprimento.

Seguindo essa mesma perspectiva, Bowersox & Closs (2001) mencionam que “o ge-

renciamento logístico inclui o projeto e a administração de sistemas para controlar o fluxo de

materiais, os estoques em processos e os produtos acabados, com o objetivo de fortalecer a es-

tratégia das unidades de negociações da empresa”. Cabe a logística prover os recursos de ma-

neira ponderada em quantidade, qualidade, momento e locais adequados. Para isso, faz-se ne-

cessário que os recursos financeiros sejam alocados conforme as principais necessidades, se

isso não ocorrer, poderão ser introduzidos ajustes à realidade da Organização Militar, no caso

em análise, na Academia Militar das Agulhas Negras.

 A logística militar tem como principal objetivo adaptar cada vez mais os recursos ao

propósito de atingir  as metas de cada Unidade específica,  seja administrativamente ou em

operações, com a maior possibilidade de êxito, com o menor risco possível e com o menor
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desperdício possível. Não se pode mais imaginar o Exército Brasileiro sendo capaz de atuar

em qualquer situação sem um adequado apoio logístico, bem como a Academia Militar, que

serve como modelo e referência às outras Organizações Militares espalhadas por todo territó-

rio nacional.

Outro área muito importante a ser trabalhada, é a análise do posto de combustível da

AMAN. O posto de abastecimento de combustível da Academia caracteriza-se por ser uma

instalação crucial para a realização de todas as atividades dessa grande Organização Militar.

Nota-se que o posto encontra-se defasado em relação aos padrões dos postos de combustíveis

atuais, conforme o que prevê a ANP e as normas da ABNT. Mudanças estruturais e no tocante

a armazenagem estão sendo analisadas para que muitos problemas sejam evitados, principal-

mente aqueles relacionados à queda da qualidade dos combustíveis.

 O depósito de óleos lubrificantes também se enquadra como uma instalação muito im-

portante, abordaremos as falhas relacionadas ao armazenamento desses tipos de suprimentos

no depósito, visando que os mesmos sejam melhores estocados respeitando os prazos corretos

de validade e qualidade na entrega.

Para que os melhores resultados sejam alcançados e continuamente melhorados, deve-

rá dar-se uma atenção especial às fases mais importantes de todo o ciclo logístico dos supri-

mentos classe III dentro da AMAN, além disso, também merece destaque os aspectos que re-

lacionam-se diretamente  com as estruturas  que acondicionam esses suprimentos  (posto de

abastecimento de combustível e depósito) fundamentais para que a Academia consiga realizar

todas as atividades administrativas e de instruções.

O segundo capítulo deste trabalho abordará o método de pesquisa empregado, englo-

bando o modo como foram obtidos os dados, estudados e escriturados.

Já no terceiro, foram abordadas as fases do ciclo logístico pertencentes aos suprimen-

tos classe III na Academia Militar. Cada uma das fases foram conceituadas e as ações execu-

tadas dento de cada uma delas foram analisadas, com a função de verificar as principais fa-

lhas.
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No quarto capítulo serão levantados alguns conceitos sobre “posto de abastecimento

de combustível”, extraídos de normas da ANP e ABNT. Foram levantadas também as princi-

pais falhas na armazenagem dos combustíveis dentro do posto da AMAN. 

No último capítulo tratamos acerca do depósito de óleos lubrificantes, localizado na

seção de material bélico. Foram levantados os principais tipos de óleos lubrificantes utilizados

na Academia, bem como os principais problemas atrelados à armazenagem desses suprimen-

tos.



12

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

O tema se dedica ao estudo dos combustíveis e óleos lubrificantes, caracterizados pelo

Manual  de  Campanha  Logística  Militar  Terrestre  como  suprimentos  classe  III.  Sua

delimitação  ficará  em  torno  da  distribuição  e  armazenamento  desses  suprimentos  na

Academia Militar das Agulhas Negras.

2.1 Referencial metodológico e procedimentos

Nesta seção do trabalho, faremos a definição dos parâmetros e dos passos do que será

um estudo de  campo sobre  o tema.  Os procedimentos  metodológicos  serão os  seguintes:

leituras preliminares para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos

que  possibilitem  um  reforço  em  todo  o  embasamento  teórico,  bem  como  de  coleta  de

informações e dados relevantes. Ao estabelecer as bases práticas para a pesquisa, pretendemos

assegurar a sua execução respeitando o cronograma proposto, além de permitir a verificação

das etapas do estudo.

No transcorrer da pesquisa serão adotados alguns procedimentos metodológicos, tendo

como  destaques:  apresentação  de  uma  minuciosa  pesquisa  bibliográfica,  sobre  o  tema

proposto, com a finalidade de gerar condições para o aprofundamento sobre o assunto.

Em seguida estabeleceremos conceitos através de levantamento de dados relevantes

sobre  todo  o  ciclo  logístico  atrelado  aos  suprimentos  classe  III,  recolhendo  as  principais

informações  oriundas  da  Divisão  Logística,  Seção  de  Material  Bélico  e  do  posto  de

abastecimento de combustível, visando propor soluções cabíveis relacionadas aos principais

problemas  na  distribuição  e  armazenamento  de  combustíveis  e  óleos  lubrificantes  nos

diversos setores da Academia  Militar  das Agulhas  Negras.  Dessa forma construiremos  as

seguintes  hipóteses  de  pesquisa: quais  os  principais  problemas  na  cadeia  logística  que

propiciam a queda na qualidade da distribuição de combustíveis e lubrificantes na Academia

Militar e a solução mais viável para resolvê-los da forma mais eficiente; além disso, quais são
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os principais aspectos a serem melhorados na armazenagem dos combustíveis no posto de

abastecimento da AMAN e qual o maior problema do depósito de óleos lubrificantes.

Por  fim,  iremos  comparar  os  dados  com  as  hipóteses  propostas,  pretendendo  a

refutação ou corroboração das mesmas.

2.2 Revisão da literatura

A fim de embasar a revisão da literatura, o referencial teórico foi adquirido de autores

importantes das áreas estudadas, foram consultadas também algumas normas técnicas sobre o

tema e conceitos extraídos de manuais do Ministério da Defesa.
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3 FASES DA LOGÍSTICA RELACIONADAS AOS SUPRIMENTOS CLASSE III

Para que possamos entender melhor sobre o problema na distribuição dos suprimentos

classe  III  (combustíveis  e  óleos  lubrificantes),  na  Academia  Militar  das  Agulhas  Negras,

trataremos sobre alguns conceitos da Logística Militar Terrestre no Exército Brasileiro, tendo

como  principal  fonte  de  consulta  diversos  conceitos  contidos  no  Manual  de  Campanha

Logística Militar Terrestre C 100-10. Tais conceitos servirão como base de estudos para a

análise das fases da logística, estando diretamente ligadas com o tema proposto, uma vez que

possibilitam enxergar cada minúcia dos processos ligados aos suprimentos classe III.

Castro (1991, p.69) caracteriza o termo como sendo “a ciência dos transportes e dos

suprimentos, na guerra. É arte de colocar um número exato de homens, no lugar certo, no

tempo certo, com o equipamento adequado”. Dando prosseguimento, afirma que: “uma boa

Logística, isoladamente, não vence uma guerra é bem verdade, mas uma Logística má por si

só constitui a causa da perda dessa guerra” (p.70).

Segundo Ronald Ballou (1993), logística “é o processo de planejamento do fluxo de

materiais,  objetivando  a  entrega  das  necessidades  na  qualidade  desejada  no  tempo  certo,

otimizando  recursos  e  aumentando  a  qualidade  nos  serviços”.  Planejar  o  fluxo  dos

combustíveis é fundamental para a AMAN, pois propõe escolher as alternativas mais viáveis

no  tocante  ao  alcance  de  objetivos,  a  partir  de  sua  situação  atual.  Esse  planejamento

caracteriza-se por ser uma atividade contínua, distribuindo-se entre os níveis organizacionais,

de forma que se torne interdependente para que seja almejada a meta comum na Organização.

 De acordo com o Manual de Campanha Logística Militar Terrestre, a logística militar

caracteriza-se por um conjunto de atividades relativas à previsão e à provisão de recursos

humanos, materiais e animais, quando aplicável, e dos serviços necessários à execução das

missões das Forças Armadas.

 A logística militar pode ser compreendida como parte da administração militar, mais

especificamente:  a  direção  e  a  execução  do suprimento,  da  evacuação,  do  transporte,  da

manutenção e  das  comunicações,  em benefício  das  mais  diversas  e  específicas  operações
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militares. Nesse aspecto observa-se a questão da distribuição de suprimentos classe III, nas

diversas Organizações Militares do Exército Brasileiro,  mostrando-se de suma importância

para o desenvolvimento das atividades da Força. 

De acordo com o exposto acima,  será trabalhada  a  questão  da logística  atrelada  à

distribuição de combustíveis e lubrificantes na AMAN, expondo as fases deste importante

ciclo dentro desta unidade de referência no Exército Brasileiro.

3.1 Levantamento de necessidades e pedido de suprimentos

Iniciaremos a conceituação de cada fase da logística com o processo do levantamento

das  necessidades.  O  Manual  de  Campanha  Logística  Militar  Terrestre  caracteriza  o

levantamento das necessidades como sendo “a atividade da função logística suprimento que

trata da determinação da quantidade e da qualidade dos itens que, segundo um planejamento,

devam estar disponíveis para o atendimento de uma organização ou força militar em certo

período  e  para  uma  determinada  finalidade.  Entre  outras,  engloba  as  tarefas  de

estabelecimento  de  prioridades,  escalonamento  de  suprimentos,  previsão  de  recursos,

estabelecimento de normas e diretrizes e configuração do sistema”.

A  importância  de  um  planejamento  correto  ligada  à  fase  do  levantamento  de

necessidades visa promover  condições para que situações inesperadas  e indesejadas sejam

previstas com certa antecedência; dentro disso observa-se também que poderão ser levantadas

soluções para sanar a maior parte de imprevistos possíveis.

As necessidades de suprimento classe III,  mais especificamente,  são calculadas em

função  de  dados  técnicos  e  logísticos,  e  em  função  dos  diversos  fatores  que  definem  a

situação a ser atendida, como o quantitativo da tropa apoiada, a missão, o terreno, o tempo, o

inimigo, os meios e o tipo específico da manobra a ser realizada. As necessidades desse tipo

de suprimentos  compreendem as  necessidades  iniciais,  necessidades  para  continuidade  de

consumo e para reposição, necessidades para reserva e necessidades para fins especiais.

Atualmente o levantamento de necessidades funciona adequadamente e com mínimas

falhas. A Academia Militar das Agulhas Negras trabalha com os seguintes combustíveis: óleo
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diesel (do tipo S10) e gasolina, tais dados foram levantados junto à Divisão Logística, com o

auxílio  do 2°  Sargento Renato,  um dos principais  responsáveis  pelos  processos  logísticos

ligados aos combustíveis. Esses suprimentos são divididos segundo o seu uso nos diversos

setores da Academia,  dividem-se em combustíveis da cota de ensino (destinados para uso

exclusivo das viaturas do Corpo de Cadetes) e combustíveis administrativos (destinados para

o uso das demais viaturas que compõem os outros setores). Analisando os dados técnicos

desses suprimentos, aliados às características do emprego das viaturas, percebemos o porquê

destes combustíveis serem selecionados pela AMAN. O diesel S10, é empregado em motores

de grande porte, que precisam de muita potência para trabalhar, possui inúmeras vantagens

como: redução de fumaça branca, proteção do motor com relação ao desgaste e à formação de

depósitos e ainda permite a troca de lubrificante mais longa e um menor desgaste do motor. A

gasolina por sua vez possui um grande poder de auxiliar no arranque e desenvolvimento do

motor; também possui um rendimento energético razoável, se comparado a alguns tipos de

combustíveis renováveis como o álcool ou mesmo a outros combustíveis fósseis.

Após um levantamento dos dados específicos dos combustíveis desejados, realizar-se-

á uma outra  parte  muito  importante  desse  ciclo  logístico,  que é  o pedido de suprimento.

Destacam-se  nessa  fase:  pedidos  para  recompletamento,  pedidos  de  cunho  emergencial  e

pedidos especiais, conforme exposto no Manual de Campanha Logística Militar Terrestre. 

O pedido dos suprimentos classe III feito pela Academia Militar das Agulhas Negras

funciona da seguinte maneira: 

1) A Academia realiza a solicitação dos suprimentos à 1ª Região Militar (1ª RM).

2) A partir disso o pedido é levado à Diretoria de Abastecimento pela 1ª RM, que faz

uma análise completa do pedido da OM que fez a solicitação.

3) Após a aprovação da Diretoria de Abastecimento, é confirmado o pedido e autorizado o

pagamento dos suprimentos à OM solicitante (Academia Militar das Agulhas Negras).



17

3.2 Obtenção e armazenamento

Outro ponto importante a ser observado é o aspecto da obtenção, que tem a função de

identificar as possíveis fontes de onde o suprimento (combustíveis e óleos lubrificantes) pode

surgir e tomar uma série de medidas para que os mesmos, por exemplo, estejam disponíveis

para a organização ou força militar considerada, no local, na quantidade e na oportunidade

desejada. Essa atividade possui um valor muito importante dentro da logística militar, pelo

fato de ter grande representatividade no que tange aos custos, visto que se essa atividade não

apresentar  um  rendimento  ou  aproveitamento  adequado  poderemos  ter  um  aumento

exponencial no custo de aquisição dos suprimentos.

Entre as principais ações adotadas para tal atividade, incluem-se a consolidação das

necessidades para um determinado período e o estabelecimento de prioridades, se for o caso, e

ainda  a  busca  dos  suprimentos  pelos  processos  aplicáveis  como  fabricação,  recuperação,

doação, compra, contribuição, pedido, confisco, requisição, troca, empréstimo, transferência e

arrendamento mercantil além do transporte dos suprimentos, desde a respectiva fonte até o

local onde devam ser armazenados ou distribuídos. 

A Academia Militar  trabalha com os combustíveis  oriundos da empresa Petrobras.

Existe um projeto de que todo o combustível seja substituído pelo da empresa Ipiranga, porém

até  que  esse  projeto  seja  consolidado demandará  algum tempo,  não  possuindo um prazo

previsto.

Trataremos a seguir, sobre a armazenagem, que é caracterizada segundo o Manual de

Campanha  Logística  Militar  Terrestre  como  sendo  “a  tarefa  da  atividade  ‘obtenção’  que

consiste na colocação ordenada do suprimento em instalações adequadas e no seu controle,

proteção  e  preservação”.  A  armazenagem  dos  suprimentos  classe  III,  tem  o  objetivo  de

garantir  que  sejam mantidas  as  propriedades  e  qualidades  desses  produtos,  evitando  que

fatores adversos ajam sobre os mesmos, como por exemplo, alterações em sua composição

físico-química. 
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A armazenagem é uma etapa determinante para o processo de distribuição. Certamente

de nada resolveria ao usuário da operação ter um item de suprimento antes do momento de

sua utilização. Observa-se que a maior parte dos estoques imobilizados não agregam poder de

combate à força, e que a manutenção destes aumenta consideravelmente o custo dos itens de

suprimento a cada dia, com isso, nota-se um grande esforço para que aja a diminuição dos

níveis de itens estocados. 

Segundo Ballou (2001), estoques demasiados estão sujeitos a problemas de espaço,

danos  pelo  manuseio,  condições  de  armazenagem inadequadas  e  perdas  de  materiais  por

expiração de prazos de validade. 

O  grande  problema  logístico  dos  suprimentos  classe  III  na  AMAN,  encontra-se

justamente  na fase da  armazenagem.  A Academia  Militar  trabalha  com cinco tanques  de

diesel, cada um com capacidade máxima de aproximadamente trinta mil litros, também possui

2 tanques de mesma capacidades para o armazenamento de gasolina. A grande questão nessa

fase  é  do  longo  tempo  em  que  o  diesel,  principalmente,  fica  armazenado.  É  feita  uma

solicitação (na fase do pedido de suprimento, abordada anteriormente) de grande volume de

combustível, porém o mesmo não é consumido totalmente no tempo previsto, ficando sempre

estocado por um período de tempo considerável, prejudicando em demasia seus principais

componentes  químicos  e  alterando  negativamente  sua  qualidade.  Antigamente  a  AMAN

trabalhava com o diesel S50, porém foi substituído pelo S10, que caracteriza-se por ser mais

limpo e menos prejudicial ao meio ambiente, no entanto, é mais sujeito à contaminação.



19

                      Figura 1: Visão Geral dos 7 tanques do posto de abastecimento

O diesel S10 tem como principal objetivo atender às novas exigências dos motores a

diesel projetados para emitirem o mínimo de material particulado, graças às características

atreladas ao seu teor máximo de enxofre. Além deste baixo teor de enxofre, esse combustível

tem um altíssimo número de cetano, uma pequena variação de sua massa específica e uma

curva de destilação com temperaturas bastante acentuadas, essas características lhe conferem

inúmeros benefícios na combustão e na partida a frio desse tipo de motor. 

O diesel S10 é muito sensível aos chamados “contaminantes” e isso faz com que a

procedência, cuidados no manuseio, transporte e armazenamento tenha grande influência na

qualidade final desse suprimento.

O maior problema enfrentado na fase do armazenamento está ligado ao surgimento de

água no diesel e aos efeitos dos contaminantes (fungos e bactérias). Em função da ferrugem

nos tanques, essa água surge continuamente nos estoques a partir da condensação da umidade

do ar que entra no tanque. A água que fica concentrada (acumulada) no fundo do tanque,

acaba por degradar o combustível, graças à ações de microrganismos, com isso alguns dos

principais  componentes  do  motor  acabam  sendo  comprometidos.  Essa  água  presente  no

interior  do  tanque  causa  inúmeros  transtornos,  como  o  exponencial  crescimento  de

microrganismos que se alimentam do óleo diesel. 
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3.3 Distribuição e controle

Após virmos o funcionamento dos processos ligados ao armazenamento propriamente

dito,  passaremos  para  a  fase  da  distribuição.  O  Manual  de  Campanha  Logística  Militar

Terrestre diz que “a distribuição é a atividade da função logística suprimento que engloba o

recebimento, o loteamento, a embalagem, a expedição, o transporte, a entrega, a aplicação

final ou a alienação do suprimento”. 

A  elaboração  de  um  eficiente  sistema  de  distribuição  exige  o  conhecimento  da

situação operacional específica em curso, dos planos para as futuras operações, da situação do

suprimento e das necessidades dos usuários. Dentro disso o Manual de Campanha Logística

Militar Terrestre aborda que a redução no tempo da distribuição é diretamente proporcional à

localização  do  suprimento.  A  distribuição  no  interior  dos  diversos  setores  da  Academia

transcorre sem nenhum tipo de problema, o combustível é distribuído nas áreas do posto de

gasolina às mais diversas viaturas do Corpo de Cadetes.

Por fim, abordaremos outra atividade complementar crucial da função logística, que se

caracteriza  como  sendo  o  controle.  Dentro  dessa  atividade  são  realizadas  uma  série  de

avaliações de metas, de eficiência e eficácia; são realizados também controle de qualidade dos

suprimentos  dentro  da  Organização  Militar.  Serão  elaboradas  uma  série  de  propostas  de

correções  para  que  o  sistema  distributivo  de  combustíveis  e  de  lubrificantes  sejam

melhorados. O controle também busca facilitar a administração dos estoques de modo que se

possa  realizar  o  suprimento  com o  mínimo  de estocagem.  Ainda  procura  racionalizar  as

aquisições direcionando recursos para itens de maior dificuldade de obtenção.

O objetivo do controle é propiciar uma otimização e melhora na administração dos

estoques de modo que se possa realizar  o suprimento com o mínimo de estocagem. Visa

também racionalizar as aquisições direcionando recursos para itens de maior dificuldade de

obtenção  e  posicionar  adequadamente  os  artigos.  A  correta  condução  deste  controle  é

fundamental para a eficiência do apoio logístico. 



21

O controle de suprimento tem como principal objetivo providenciar o recolhimento

para  manutenção  do  material  sem  condições  de  uso,  bem  como  o  material  salvado  e

capturado, quando for o caso. Além dessas principais funções, é importante para selecionar

fins  específicos  para  materiais  obsoletos  ou  em excesso,  mantendo  o  equilíbrio  entre  as

necessidades  e  as  disponibilidades  e  garantir  o  fornecimento  oportuno  dos  suprimentos

necessários à manutenção dos padrões da Força Terrestre. Através do controle realiza-se o

cálculo das principais necessidades dos equipamentos e sabe-se assim onde localiza-se cada

suprimento e sua quantidade, de maneira que seja feita a melhor fiscalização possível.

 Esse controle deve ser rígido para evitar o acúmulo de estoque fixando os níveis de

estoque no âmbito da AMAN e também racionalizar a utilização dos meios de transporte, por

meio de um minucioso controle de remessa dos combustíveis e lubrificantes.
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4 POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Outra proposta a ser trabalhada neste projeto, trata da questão envolvendo o posto de

combustível da Academia Militar das Agulhas Negras. Dentro disso, abordaremos a respeito

das inadequações da armazenagem de combustíveis, tendo em vista alguns problemas na sua

infraestrutura,  buscando  adequá-lo  da  melhor  forma  às  normas  vigentes,  minimizando

possíveis desperdícios, como perda na qualidade do combustível, por exemplo.

Observa-se dentro desse contexto a existência de uma série de agências reguladoras e

normativas, que visam fiscalizar todas as atividades que envolvem diretamente combustíveis

derivados  do  petróleo.  Destacam-se  em  âmbito  nacional  as  seguintes  agências:  Agência

Nacional  de  Petróleo,  Gás  Natural  e  Biocombustíveis  (ANP),  Associação  Brasileira  de

Normas  Técnicas  (ABNT) e  o Instituto  Nacional  de Metrologia,  Qualidade  e  Tecnologia

(Inmetro).

Segundo a Resolução ANP n° 12/2007, posto de abastecimento de combustível é “toda

instalação para suprimento de combustíveis de equipamentos móveis, veículos automotores

terrestres,  aeronaves,  embarcações  ou  locomotivas  do  detentor  das  instalações,  sendo

necessário o estabelecimento de vedação à comercialização de tais produtos; e considerando a

necessidade de compatibilização da regulamentação do setor de combustíveis com diretrizes

ambientais, em especial as relativas às instalações e sistemas de armazenamento de derivados

de petróleo e outros combustíveis”.

O posto de combustível da AMAN, não possui fins lucrativos e visa apenas realizar a

distribuição do combustível para viaturas militares e veículos devidamente autorizados, sendo

desta maneira caracterizado segundo as normas vigentes pela Agência Nacional de Petróleo,

Gás  Natural  e  Biocombustíveis  (ANP)  como  “posto  de  abastecimento”.  O  posto  é

subordinado  à  Divisão  Logística,  que  fica  diretamente  responsável  pelas  atividades

envolvendo a distribuição de combustíveis na Academia Militar.

O principal objetivo do posto de combustível da AMAN é facilitar o suprimento do

óleo diesel e da gasolina dentro dos diversos setores desta Unidade Militar. O abastecimento é
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fiscalizado pela ANP, qualquer problema levantado nas instalações do posto, que colaborem

para uma posterior falha no abastecimento e armazenagem, poderá sofrer sanções por meio

desse órgão.

4.1 Problemas na armazenagem no posto de combustível da AMAN

Conforme descrito no segundo capítulo deste trabalho, foi observada a relevância da

fase do armazenamento para todo ciclo logístico. Traçando um paralelo, percebemos que essa

fase se liga diretamente às funções do posto. Para isso levantaremos as principais falhas do

posto de abastecimento de combustível que comprometem o processo da armazenagem dos

suprimentos e sua distribuição. Foram observados alguns erros, tais como:

a) condições potencialmente críticas, em detrimento da idade e das condições de seus

tanques, tendo em vista a construção do posto no ano de 1982. 

b)  inadequação  de  acessórios  e  instalações  para  a  proteção  contra  vazamentos  e

ausência  de  sistemas  e  procedimentos  de  monitoramento,  por  exemplo,  destacam-se  as

inúmeras rachaduras em seu piso, 

c) acesso pouco adequado aos veículos que suprirão com combustível os tanques do

posto.

                           Figura 2: Solo comprometido do posto de combustível
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O  tanque  de  combustível  é  caracterizado  por  ser  o  local  “crucial”  do  posto  de

abastecimento, acondicionando o combustível até o momento de sua distribuição. Por isso,

deve-se dar muita ênfase na conservação desta instalação, para que o combustível não seja

contaminado e também não venham ocorrer possíveis vazamentos. É dentro dessa instalação

que foram captados os hiatos mais pertinentes ao processo de armazenagem do combustível,

analisado anteriormente. Verificou-se que os tanques, principalmente os de diesel encontram-

se bastante enferrujados em algumas áreas. Desta maneira, o óleo diesel armazenado terá sua

qualidade  gravemente  comprometida,  além  de  possuir  um  potencial  higroscópico

elevadíssimo, como citado no capítulo anterior. Dentro disso observamos alguns problemas

que serão gerados nas viaturas abastecidas com esse diesel contaminado, como por exemplo:

1) Danos ao tanque de combustível  dos veículos.  O diesel  compromete as paredes

internas do tanque, causando a proliferação de bactérias e fungos.

2)  Desgaste  na  bomba  injetora  e  bicos  de  injeção.  As  partículas  do  combustível

contaminado  provocam  consideráveis  desgastes  internos  e  uma  consequente  perda  da

regulagem da bomba, assim como dos bicos.

3) Consumo prematuro dos principais componentes do motor. A fumaça gerada pela

queima do diesel contaminado causa inúmeras falhas dos principais componentes dos motores

das viaturas, como válvulas de admissão, anéis do pistão e pistão, por exemplo.

4)  Carbonização  das  partes  superiores  do  motor  (relacionada  com  desgastes  dos

pistões e cilindros).

Além da análise dos problemas nos tanques de diesel, observados acima, como forma

de complementar o estudo do tema, abordaremos mais algumas falhas encontradas no posto.

Nota-se  que  um posto  deve  ser  construído,  em lugares  que  possam receber  uma  grande

quantidade de veículos, sem comprometer no aspecto do abastecimento. Isso proporcionará

uma armazenagem mais eficiente e segura. Além disso, as condições de seu piso devem estar

perfeitas,  uma vez que impedirá  que futuras infiltrações  possam ocorrer,  incapacitando as

diversas operações no local. No caso em estudo, vimos que essas diretrizes não vem sendo
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cumpridas. O local é muito estreito, podendo abastecer somente uma viatura por vez, além

disso as inúmeras rachaduras no solo contribuem para uma série de infiltrações no solo, esse

aspecto é de suma importância, tendo em vista a proximidade das instalações do posto com

um curso d’água, podendo acarretar danos ao meio ambiente, o que culminará posteriormente

na  aplicação  de  uma  série  de  sanções  da  Agência  Nacional  de  Petróleo,  Gás  Natural  e

Biocombustíveis.

Para que a armazenagem do óleo diesel no posto seja feita de forma correta, deverão

ser  respeitados  os  requisitos  citados  acima  e,  principalmente,  deverão  ser  resolvidas

imediatamente as falhas encontradas. Esta instalação precisa de toda a atenção do comando da

AMAN, pois se a armazenagem de combustível estiver sofrendo algum tipo de infortúnio, irá

dificultar  a maior parte das atividades empenhadas nos diversos setores desta Organização

Militar.  Os cursos  terão  problemas  em deixar  suas  viaturas  nas  melhores  condições  para

cumprirem missões de adestramento de seus militares, pelo fato do combustível não estar no

melhor estado para utilização.
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5 DEPÓSITO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES

O depósito de óleos lubrificantes localiza-se no interior das instalações da Seção de

Material Bélico, está sob a fiscalização e subordinação da Divisão Logística e como pode-se

perceber, é uma instalação importantíssima.

Os óleos lubrificantes são formados de diversas formas, podem ser de origem animal

ou vegetal (extraídos de sementes, produtos naturais como algodão e extraídos de alguns tipos

de  animais);  derivados  de  matéria-prima  bruta  do  petróleo,  que  nesse  caso  são  os  óleos

minerais  (podem  ser  parafínicos  ou  naftênicos);  ou  os  produzidos  através  de  uma  série

procedimentos  químicos  realizados  em  laboratório  (emprego  de  substâncias  orgânicas  e

inorgânicas), que são os óleos sintéticos. 

A AMAN trabalha  com dois  tipos  principais  de  óleos  lubrificantes  citados,  os  de

origem mineral e os de origem vegetal. Os de origem vegetal estão sendo empregados cada

vez menos, em virtude de possuírem uma baixa resistência à oxidação. Os mais usados são os

minerais.

Na fase de armazenagem desses produtos no depósito, observamos algumas falhas. A

primeira  relaciona-se  com  o  vencimento  do  prazo  de  validade  de  alguns  desses  óleos,

especificamente os vegetais,  pois cada vez mais  vem sendo pouco utilizados nas diversas

viaturas que necessitem de sua reposição. A segunda falha, a mais importante, está ligada ao

tempo  excessivo (validade  comprometida)  que esse  material  fica  estocado,  causando uma

série de danos nos componentes das viaturas, como: perda da capacidade de limpeza, falha no

controle da temperatura do motor e aumento excessivo da mesma, falta de lubrificação nas

principais partes móveis do motor, queda no desempenho e aumento exponencial no consumo

de combustível. Além disso foi observado que devido ao grande tempo que o material fica

estocado,  surgem  alguns  problemas  de  ressecamento  dos  rótulos,  ocasionando  inúmeros

vazamentos e perdas consideráveis nos estoques.
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                             Figura 3: Óleos lubrificantes vencidos

                             Figura 4: Vazamento dos suprimentos estocados
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo retrata o conhecimento no que concerne à distribuição e armazenamento de

combustíveis e óleos lubrificantes na Academia Militar das Agulhas Negras, especificamente

tratou acerca da análise dos principais problemas encontrados.  Tais conhecimentos são de

suma importância para assegurar a melhoria nas atividades envolvidas com as principais fases

do ciclo logístico, dentro da função logística suprimento.

Visto isso, diversos aspectos foram abordados, sendo eles: Análise de cada uma das

fases da logística associadas aos suprimentos classe III, bem como o levantamento dos princi-

pais erros que comprometem todo esse ciclo. Estudo de caso do posto de abastecimento de

combustíveis da AMAN, relacionado aos problemas que comprometem a armazenagem e a

qualidade do combustível (diesel). Verificação dos problemas de armazenamento dos óleos

lubrificantes no depósito da seção de material bélico.

Com relação ao exposto acima, notamos a importância da correta execução de todos os

processos envolvidos direta e indiretamente e cada uma das fases da logística analisadas, a

fim de que os suprimentos classe III possam ser distribuídos e armazenados corretamente, no

tempo estimado, nas quantidades propostas e principalmente, sem a perda de qualidade. Além

disso, observa-se que para ocorrer uma distribuição mais dinâmica e eficiente desse tipo de

suprimento  nas  diversas  áreas  (cursos  e  seções)  da  AMAN,  deverão  ser  seguidos

rigorosamente e de forma detalhada cada aspecto desde o levantamento das necessidades, até

o controle final. Uma possível falha nesses pontos, ocasionará uma distribuição inadequada,

prejudicando o ciclo logístico como um todo. 

Ainda nesta linha, foram propostas oportunidades de melhoria, tendo em vista o pro-

blema principal centrar-se na fase do armazenamento (combustível sofrer perdas em sua qua-

lidade, devido a ação de contaminantes e água, graças ao longo tempo estocado). Como forma

de evitar esse problema, podemos adotar algumas medidas simples, mas analisando a médio e

longo prazo, farão uma enorme diferença, destacam-se: Melhorias no planejamento da quanti-

dade do suprimento a ser adquirido; Adotar um sistema de controle do combustível estocado
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mais eficiente (empregando a informatização), realizando dessa forma análises para quantifi-

car melhor o nível do suprimento e evitar perdas em sua qualidade.

A partir da análise acerca dos problemas na armazenagem feita nas instalações do pos-

to de abastecimento de combustível da Academia, foi observado que a maior falha encontrada

encontra-se diretamente ligada aos problemas com os tanques de combustível (especificamen-

te de diesel, do tipo S-10), uma vez que encontram-se enferrujados e com sua estrutura defa-

sada, comprometendo o suprimento armazenado em seu interior.

Tendo em vista o exposto acima, iremos propor algumas oportunidades de melhoria.

De acordo com a própria Divisão Logística e analisando toda a estrutura precária do posto a

melhor solução para acabar com esse problema é a construção de um novo posto, inclusive

esse projeto vem aos poucos se tornando uma realidade. A Div Log, informou que a ideia se-

ria construir um novo no local onde se localiza o antigo parque de Intendência e que esse pro-

jeto terá o apoio da empresa Petrobras. Além disso outra oportunidade observada a curto pra-

zo é a realização de diálise nos tanques de diesel, contratando empresas terceirizadas, a fim de

melhorar eficiência na separação da água contaminante no diesel.

No tocante ao estudo de caso do depósito de óleos lubrificantes, identificou-se o pro-

blema ligado ao elevado tempo em que os óleos ficam armazenados e que não são usados

conforme a quantidade prevista, gerando a perda do prazo de validade desses produtos e uma

consequente indisposição para o uso. Com isso, vimos que a oportunidade de melhoria mais

viável para esse fato seria, mais uma vez, a adoção de um sistema mais eficiente que controle

a quantidade de material a ser adquirido, evitando um excesso no estoque.

Por fim, o resultado da pesquisa foi a contento, tendo em vista que toda a pesquisa

contribuirá de forma muito significante para a melhoria dos processos ligados diretamente aos

tópicos  elencados  acima,  explorando  melhor  os  recursos  e  otimizando  o  tempo,  além de

minimizar gastos indesejados e futuros desperdícios dentro dos diversos setores da Academia.
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