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A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NOS PROCEDIMENTOS DE
MANEJO DOS REJEITOS CLASSE III NA BRIGADA DE

INFANTARIA PARAQUEDISTA

Emerson de Carvalho Fontes*

João Paulo de Vasconcellos Accioli da Silva**

RESUMO

O  presente  artigo  científico,  de  tema  A  Responsabilidade  Ambiental  nos

Procedimentos  de  Manejo  dos  Rejeitos  Classe  III  na  Brigada  de  Infantaria

Paraquedista (Bda Inf Pqdt) visa apresentar os procedimentos adotados no manejo,

acondicionamento e destinação do óleo lubrificante automotivo usado e contaminado

após sua substituíção, no âmbito dessa Grande Unidade do Exército Brasileiro (EB),

analisando o fluxo logístico da distribuição do óleo lubrificante novo para as diversas

Organizações Militares (OM) da Bda Inf Pqdt e a logística reversa para reciclagem

desse produto ou mesmo o seu possível  reuso.  A destinação adequada do óleo

lubrificante  usado  e  contaminado,  ao  ser  encaminhado  para  reciclagem,

completando  o  ciclo  do  produto  por  meio  desta  logística  reversa  realizada  por

empresas especializadas de coleta consoantes com as normas da Agência Nacional

de Petróleo (ANP) atende os preceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e

cumpre  a  diretriz  do  Exército  Brasileiro  de  estar  alinhado  com  a  preservação

ambiental, contribuindo dessa forma, para o desenvolvimento sustentável do país.

O delineamento do estudo baseou-se na observação da adequação às legislações

ambientais dos procedimentos de manejo do óleo lubrificante usado e contaminado

no âmbito da Bda Inf Pqdt, envolvendo estudo bibliográfico, pesquisa e entrevista

com militares, bem como a experiência do autor. Fruto do estudo realizado, verificou-

se  que  a  logística  reversa  dos  rejeitos  de  Classe  III,  óleo  lubrificante  usado  e

contaminado, é realizada parcialmente e de forma descentralizada na Bda Inf Pqdt,

não havendo uma fiscalização para mensurar a percentagem do produto que volta,

via logística reversa, para ser reciclado.  

 

Palavras-chave:  logística  reversa,  reciclagem,  óleo  lubrificante  usado  e

contaminado, resíduos sólidos.

Capitão do Serviço de Intendência. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN) em 2009.



ABSTRACT

The present scientific article on Environmental Responsibility in the Procedures for

Management of Class III Waste in the Airborne Brigade aims to present  procedures

adopted  in  the  handling,  storage  and  destination  of  the  used  and  contaminated

automotive lubricating oil after its replacement, by analyzing the logistic flow of the

distribution of the new lubricating oil  to  several  Military Organizations of Airborne

Brigade and the reverse logistic for  recycling of that  product or even its possible

reuse. The proper destination of the used and contaminated lubricating oil, when it

being  sent  for  recycling,  completing  then  product  cycle  by  means  throught  this

reverse logistics carried out by specialized collection companies (according to the

norms of the National Petroleum Agency - ANP) attends the precepts of the National

Policy of Solid Waste and fulfills the Brazilian Army's guideline of being aligned with

the  environmental  preservation,  contributing  in  this  way,  to  a  sustainable

development for the country. The lines of this article are based on observation of the

adequacy to the environmental legislation of the using procedures that manage used

and  contaminated  lubricating  oils  in  the  scope  of  Airborne  Brigade,  involving  a

bibliographic  study, research and interview with  Army personnel  and the  author's

experience as well. As result of the study, it was verified that the reverse logistic of

Class III waste (used and contaminated lubricant oil) is performed partially and in a

multiway path in the Airborne Brigade, in away that there is no inspection to measure

the percentage of the product that comes back, via reverse logistics, to be recycled.

Keywords:  reverse logistic, recycling, used and contaminated lubricating oils, solid

waste.
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1   INTRODUÇÃO

A crescente preocupação com o meio ambiente tem levado a sociedade a buscar

soluções adequadas para os resíduos dos materiais consumidos. Atento a este assunto,

o  Exército  Brasileiro  (EB)  tem  buscado  se  alinhar  às  normas  ambientais  em  suas

atividades-meio e finalísticas, como, por exemplo, o controle dos resíduos gerados pelo

uso e manutenção de materiais motomecanizados.

No  tocante  às  atividades-meio,  a  logística  exerce  importante  papel  de  suporte,

prevendo necessidades, provendo materiais das diversas classes e mantendo os meios

do EB em boas condições de uso a fim de colaborar  com a execução das diversas

missões atribuídas a este.

Dentre as atividades logísticas desenvolvidas no âmbito do EB, o provimento de

óleo  lubrificante  para  viaturas  (veículos  automotores  a  combustão)  se  mostra  uma

atividade bastante peculiar haja vista ser necessário a realização de logística reversa do

resíduo deste óleo lubrificante após a sua substituição por produtos novos.

   Destaca-se,  dentre as Grandes Unidades Militares (Brigadas)  do EB, por sua

singularidade e constante emprego, a Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf

Pqdt),  localizada  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro  –  RJ,  sendo  composta  por  17

Organizações Militares (OM) semi-autônomas, brigada esta que tem como OM de

logística  responsável  por  prover  óleo  lubrificante  automotivo  para  todas  as  17

(dezessete) OM que a compõe o 20º Batalhão Logístico Paraquedista (20º B Log

Pqdt).

     Nossa pesquisa visa apresentar soluções práticas para a manejo de rejeitos Cl

III, após uma análise do grau de aplicação de logística reversa na Bda Inf Pqdt e,

dessa  forma,  tornar  essa  Grande  Unidade  um  polo  de  disseminação  de  boas

práticas para preservação ambiental.

1.1 PROBLEMA

Diante do direcionamento que a sociedade tem tomado no sentido de garantir

que o planeta tenha uma mentalidade de preservação ambiental e a fim de mitigar

os danos ambientais causados por práticas de manejo incorreto dos diversos rejeitos

que levaram a inúmeros danos ao meio ambiente, o Exército Brasileiro  tem buscado

acompanhar a evolução dos fatos, tornando a preservação ambiental um fator de

análise para a o planejamento e execução de todas as suas atividades.

A Bda Inf Pqdt, sendo uma Grande Unidade de notória visibilidade por sua

atuação constante,  sua importância  histórica  para  o  Exército  Brasileiro  e para  o
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próprio país,  se mostra como um excelente vetor de conhecimento para agregar

boas práticas a toda a Força Terrestre. Assim, verificar o nível em que essa GU

aplica a gestão ambiental no manejo de resíduos sólidos Cl III, nos possibilita a ter

um parâmetro de como ajustar procedimentos em todo EB no intuito  de torna a

instituição totalmente adequada às normas de preservação ambiental.

A fim nortear, delimitar e cadenciar o presente estudo no sentido de agregar

conhecimentos, chegou-se à seguinte problemática:

De que forma é realizada a logística reversa dos rejeitos de Classe III , mais

especificamente os rejeitos de óleo lubrificante usado e contaminado após serem

substituídos  nas  viaturas  orgânicas  da  Brigada  de  Infantaria  Paraquedista,

procedimento de manutenção de 1º escalão realizado por cada uma das OM dessa

Grande Unidade do EB? 

1.2. OBJETIVOS

Os   rejeitos  de  Classe  III,  especificamente  o  óleo  lubrificante  automotivo

usado e contaminado, após ser substituído durante o procedimento de manutenção

de 1º Escalão realizado nas garagens dos Pelotões de transporte das Organizações

Militares da Bda Inf Pqdt, quando não recebem a destinação correta, degradam o

meio ambiente,  fauna, flora, solo e lençóis freáticos. Além do dano ambiental, que

pode ser mensurado, há o dano subjetivo que paira sobre a imagem da instituição

Exército Brasileiro por não ter respeitado as normas de gestão de resíduos sólidos,

sendo  esse  dano  dificilmente  reparável  após  ser  explorado  pelos  veículos  de

comunicação. 

Por conseguinte, buscou-se, como objetivo do presente estudo, mensurar o 

nível de aplicação da logística reversa para a reciclagem dos rejeitos Classe III 

delimitados pelos oléos lubrificantes automotivos usados e contaminados,  no âmbito

da Bda Inf Pqdt a fim de se mapear o fluxo logístico do produto novo e usado. Para 

isso, ficaram definidos os objetivos específicos desta pesquisa como se segue:

a) identificar a sistemática de aquisição, armazenamento e distribuição de 
óleo lubrificante na Bda Inf Pqdt; 

b) apresentar os procedimentos praticados pelas OM da Bda Inf Pqdt no 
que tange a destinação do resíduo de óleo lubrificante usado após sua 
substituição por óleo lubrificante novo; e

c) comparar a sistemática de logística reversa aplicada com o que é previsto 
pelas normas vigentes.
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1.2 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A logística  reversa,  em especial  a  de  resíduos  que  podem contaminar  o  meio

ambiente, é um objeto de estudo de extrema importância a fim de se averiguar se os

procedimentos  aplicados  em  determinada  área  por  um  agente  ou  instituição,  estão

adequados  e,  caso  não  estejam,  viabilizar  informações  que  possam  subsidiar  uma

adequação eficaz e tempestiva para a demanda observada.

Negligenciar assuntos de preservação do meio ambiente vai de encontro com o

direcionamento da comunidade mundial que tem envidado esforços no sentido de mitigar

o impacto de suas atividades no planeta e assim, garantir um futuro sustentável para as

gerações vindouras.

Haja vista a importância do assunto, bastante em voga nos dias atuais, o presente

trabalho  reveste-se  de  grande  importância  pois,  estudando  o  caso  de  uma  Grande

Unidade de EB, poderá servir de base de estudos para melhoria do processo de logística

reversa em toda Força Terrestre.

Por fim, a compreensão do fluxo do resíduo do rejeito de Cl III tende a facilitar a

adoção de medidas corretivas que porventura se façam necessárias no âmbito da Bda

Inf  Pqdt  e  medidas preventivas  por  meio  da disseminação da informação,  ajuste  de

procedimentos  e  fiscalização,  reverberando  positivamente  para  a  instituição  Exército

Brasileiro.

2.   METODOLOGIA

          Visando angariar informações que possibilitassem a elucidação do problema,

delineamos a pesquisa científica contemplando a leitura analítica e fichamento das

fontes, entrevistas com militares que exerceram funções atinentes ao apoio logístico

da Bda Inf Pqdt, questionários, argumentação e discussão de resultados.

Uma preocupação instrumental. Trata das formas de se fazer ciência. Cuida
dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos. A finalidade da ciência é
tratar  a  realidade  teórica  e  praticamente.  Para  atingirmos  tal  finalidade,
colocam – se vários caminhos. Disto trata a metodologia (DEMO, 1987, p. 19).

A reunião de dados para  a  pesquisa  se  deu,  primordialmente,  através de

consulta a bibliografia relativa à atividade logística no Exército Brasileiro, a logística

reversa e as legislações ambientais em vigor no Brasil.

Na  abordagem  do  problema,  utilizou-se,  principalmente,  os  conceitos  de

pesquisa quantitativa, haja vista que as referências numéricas obtidas nas coletas de

dados  se  mostraram imprescindíveis  para  a  compreensão  do  nível  de  aplicação  de

logística reversa no material em estudo.
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No que tange o objetivo geral, empregou-se a modalidade exploratória, dada

a necessidade de se reunir conhecimentos por meio de pesquisa, de entrevista e de

questionário  realizado com uma amostra de militares diretamente relacionados à

atividade de manejo de Cl III.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

    2.1.1   A LOGÍSTICA

            A logística, para Ballou (2006), traduz-se na sequência ordenada de ações de

planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços

e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo como o

propósito de atender as exigências dos clientes.

           O fluxo direto de provimento de materiais para os clientes traz consigo a

presumida necessidade de se  fazer  a  reversão dos subprodutos  gerados do uso ou

consumo parcial destes, logística reversa, entendida por Leite (2006) como a área da

logística empresarial que prevê, conduz e controla o fluxo e as informações logísticas

correspondentes, do regresso dos bens de pós-vendas e de pós-consumo ao ciclo de

negócio  ou  ao  ciclo  produtivo,  através  dos  ramos  de  distribuições  reversos,

incrementando valores  a natureza:  econômico,  ecológico,  legal,  logístico,  de  imagem

coorporativa, por exemplo. 

                    À esterira desse raciocínio, Pozo (2007, pg. 13) afirma:

A logística trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem,
que facilita o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria prima
até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informações que
colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis
de serviço adequados aos clientes a um custo razoável.  

2.1.2   A LOGÍSTICA REVERSA

          O Manual EB70-MC10.238 intitulado LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE, faz

referência à logística reversa como “o conjunto de ações, técnicas e procedimentos, seja

em situação de paz ou de guerra, para o planejamento e a execução do fluxo inverso de

recursos logísticos, sem estágios intermediários, do usuário consumidor até a fonte de

obtenção  e/ou  ponto  de  coleta  à  retaguarda.  Deve  receber  especial  atenção  pela

possibilidade  de  gerar  restrições  à  liberdade  de  ação,  relacionadas  às  questões

ambientais” (BRASIL, 2018).

      Afeto  à logística reversa e as responsabilidades dos atores,  o  mesmo manual

preconiza que “os mesmos operadores logísticos que executam a distribuição realizam a

logística reversa. Assim, os planejamentos de retorno são considerados desde a fase
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inicial da operação para evitar desperdício de recursos, mitigar impactos ambientais e

maximizar as capacidades de transporte” (BRASIL, 2018).

       O entendimento de Dowlatshashi (2010, p. 143) é que: "logística reversa é um

processo isolado ou sistemático em que um fabricante aceita o envio de produtos ou

peças  a  partir  do  ponto  de  consumo  para  possível  reciclagem,  remanufatura  ou

descarte”. 

Figura 1: Ciclo da Logística Reversa
Fonte:http://www.imasul.ms.gov.br/semagro-estende-prazo-de-adesao-a-logistica-
reversa-e-inclui-filtro-de-oleo-lubrificante/ 

2.1.3   A LOGÍSTICA REVERSA DE ÓLEO LUBRIFICANTE

         Dentre as inúmeras demandas de reversão logística, a atinente ao resíduo de óleo

lubrificante  usado  encontra  normatização  do  CONSELHO  NASCIONAL  DE  MEIO

AMBIENTE  que,  no  intuito  de  regulamentar  a  esfera  federal  no  tocante  ao

armazenamento,  transporte  e  destinação  dos  resíduos  de  óleo  lubrificante  editou  as

Resoluções 362/2005 e sua atualização a Resolução nº 450/2012 do Conselho Nacional

do Meio Ambiente (CONAMA). 

           A Resolução nº 362/2005 do CONAMA, artigo 6º, ainda em vigor, prevê que:  

O produtor e o importador de óleo lubrificante acabado deverão coletar ou
garantir  a  coleta  e  dar  a  destinação  final  ao  óleo  lubrificante  usado  ou
contaminado, em conformidade com esta Resolução, de forma proporcional
em  relação  ao  volume  total  de  óleo  lubrificante  acabado  que  tenham
comercializado. 

               Para Lima (2004), os rejeitos de óleos lubrificantes usados em motores, contêm

subprodutos resultantes da deterioração parcial dos óleos em uso, tais como compostos

oxigenados,  compostos  aromáticos  polinucleares  de  viscosidade  elevada,  resinas  e

lacas.      

           

http://www.imasul.ms.gov.br/semagro-estende-prazo-de-adesao-a-logistica-reversa-e-inclui-filtro-de-oleo-lubrificante/
http://www.imasul.ms.gov.br/semagro-estende-prazo-de-adesao-a-logistica-reversa-e-inclui-filtro-de-oleo-lubrificante/
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              Nessa linha de raciocínio, João e Ferreira (2008) entendem que, na sequência

da geração dos resíduos, se faz necessário o planejamento judicioso da sua destinação,

podendo ser realizado através da venda ao mercado secundário ou empregados como

matéria-prima para geração de energia, ou ainda como subprodutos.

         O Exército  Brasileiro,  visando atender os parâmetros constantes da Política

Nacional de Resíduos Sólidos, sua gestão e manejo entende que: 

Os resíduos sólidos são conceituados na política nacional pertinente como:
material,  substância,  objeto  ou  bem descartado  resultante  de  atividades
humanas  em sociedade,cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se
está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos
em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na
rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL,2010).

   Nesse  contexto,  conforme  Pereira  (2012),  o  volume  de  rejeitos  gerados  no

planeta  e  sua  má  gestão,  além  de  provocar  dispêndio  de  recursos  financeiros,

compromete a saúde humana e prejudica o meio ambiente. 

             
   

   Figura 2: Logística Reversa no Meio Ambiente
   Fonte: https://www.reciclagemnomeioambiente.com.br/logistica-reversa-no-meio-ambiente/  

2.1. COLETA DE DADOS

Dando continuidade à busca pelo conhecimento no que concerne ao assunto

ora  em estudo,  nossa pesquisa  coletou  informações por  meio  de questionário  e

entrevista exploratória.

https://www.reciclagemnomeioambiente.com.br/logistica-reversa-no-meio-ambiente/
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2.2.1 ENTREVISTAS

A fim de aumentar o cabedal de conhecimento, embasar o estudo e entender

a  logística  do  óleo  lubrificante  automotivo  novo  e  usado,  foram  realizadas  as

entrevistas  exploratórias  com  militares  em  função  chave  nessa  cadeia  logística,

ambos do 20º B Log Pqdt, OM responsável pela logística da Bda Inf Pqdt sendo

eles:

Nome Função

PEROTTI – Cap Mat Bel - EB
                 Chefe do Centro de Operações de Apoio

Logístico (COAL) – 20º B Log Pqdt

GIOVANNI – 1º Ten Int - EB
Cmt Pel CL III / Cia Log Sup Pqdt / 20º B Log Pqdt

   QUADRO 1– Quadro de Militares entrevistados         
   Fonte: O autor

2.2.2 QUESTIONÁRIO

A escolha do universo foi delimitada pelos militares envolvidos diretamente no

processo de substituíção e reposição do óleo lubrificante automotivo nas OM das

Bda Inf Pqdt. Por ser um procedimento de manutenção de 1º escalão, essa troca de

óleo é realizada nas instalações das Garagens/Pelotões de Transporte de cada OM,

seja ela Valor Subunidade ou mesmo Valor Unidade.

Responderam ao questionário, 15 (quinze) militares da Bda Inf Pqdt, todos

sargentos e oficiais, ficando de fora da pesquisa apenas o QG da Bda Inf Pqd e sua

Base  Adm,  haja  vista  não  haver  instalações  de  garagem em ambas,  sendo  as

manutenções das Vtr das mesmas realizadas no 20º B Log Pqdt.

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO

  

3.1 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO

Da análise das respostas dos questionários, pode se inferir que a logística

reversa de rejeitos de Cl III é praticada, no âmbito da Bda Inf Pqdt, parcialmente e

de forma descentralizada, como se observa nos gráficos:

     

Grafico 1: OM que realizam troca de combústível em suas instalações
Fonte: Questionário aplicado

14 SIM

1 NÃO
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Grafico 2: Óleo Lubrificante que chega à OM é proveniente do Pel Cl III /Cia Log Sup Pqdt /20º B Log Pqdt

Fonte: Questionário aplicado

Grafico 3: Tipo de recipiente em que é recebido o óleo lubrificante novo
Fonte: Questionário aplicado                 

Grafico 4: OM que entregam óleo usado ao Pel Cl III/ Cia Log Sup Pqdt/ 20º B Log Pqdt
Fonte: Questionário aplicado   

Grafico 5: Recolhimento do óleo lubrificante usado pela própria empresa de entrega do produto novo nos
casos de entrega do produto novo por canal logístico diferente do 20º B Log Pqdt
Fonte: Questionário aplicado   

14 SIM

1 NÃO

14 ENVASADO

1 A GRANEL

13 SIM

2 NÃO

2 SIM

13 NÃO
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Grafico 6: OM que reenvazam o óleo lubrificante usado após a substituição
Fonte: Questionário aplicado   

Grafico 7: Destinação do óleo lubrificante usado após ser substituído em cada OM
Fonte: Questionário aplicado   
               

3.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

           A compilação dos dados reunidos se deu com a tabulação dos resultados do

questionário  aplicado aos responsáveis pelas Garagens/Pel  Trnp das OM da Bda Inf

Pqdt, bem como da análise das respostas das entrevistas com o Chefe do Centro de

Operações de Apoio Logístico (COAL) e com o Cmt do Pel Cl III/ Cia Log Sup Pqdt/ 20º

B Log Pqdt.

           Confrontando os resultados das entrevistas e questionários com a bibliografia

afeta ao assunto bem como as normas vigentes,  pode ser inferir que os procedimentos

de manejo de rejeito Cl  III,  especificamente os relativos ao óleo lubrificante usado e

contaminado, na Bda Inf Pqdt, atende, parcialmente, a necessidade de reciclagem e é

realizado de forma descentralizada.

             As instalações logísticas de acondicionamento do óleo lubrificante novo, Pel Cl

III/   Cia  Log  Sup  Pqdt/  20º  B  Log  Pqdt,  são  adequadas  para  o  armazenamento

temporário  do  material  até  a entrega ao consumidor  final,  momento  em que finda a

responsabilidade do 20º B Log Pqdt , no fluxo logístico do produto novo. Nesse Pel Cl III,

as OM da Bda Inf Pqdt, recebem o produto novo, após análise da demanda pelo COAL,

respeitando o método PEPS – Primeiro que Entra, Primeiro que Sai, a fim de manter o

estoque presente naquela instalação composto de produtos com a data de fabricação

mais recente possível.

4 SIM

11 NÃO

5  REENVASADO 
E ESTOCADO

1  REUTILIZADO

9  RECICLADO
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Prateleiras com Oleo lubrificante novo no Pel Cl III/ Cia Log Sup Pqdt/ 20º B Log Pqdt

Fonte: Autor

Paletização de óleo lubrificante no Pel Cl III/ Cia Log Sup Pqdt/ 20º B Log Pqdt

Fonte: Autor

 A logística  reversa  dos  rejeitos  de  Cl  III,  primordialmente  ocorre,  já  nas

instalações onde é realizada a substituição do óleo usado pelo óleo novo (garagens

das OM da Bda Inf Pqdt). O recolhimento desse material usado, quando ocorre, se

dá por empresa especializada, que utiliza o produto em processos de reciclagem de

forma  não  onerosa  para  a  União.  Assim,  por  não  haver  custo  para  os  cofres

públicos, a reciclagem do rejeito pode ser procedida sem a necessidade de trâmite

licitatório. 
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4.  CONCLUSÃO

 Como  fulcro  da  presente  pesquisa,  identificar  a  sistemática  de  aquisição,

armazenamento e distribuição do óleo lubrificante na Bda Inf Pqdt, que se revelou ocorrer

de forma centralizada, controlada e eficaz no âmbito do 20º B Log Pqdt, operacionalizado

pelo COAL e pelo Pel Cl III da Cia Log Sup Pqdt.

 Relativo aos  os procedimentos praticados pelas OM da Bda Inf Pqdt no que tange

a  destinação  do  resíduo  de  óleo  lubrificante  usado  após  sua  substituição  por  óleo

lubrificante novo, foi verificado que não há uma padronização de procedimentos, tendo

cada Garagem/Pel Trnp das OM da Bda Inf Pqdt, autonomia para proceder o descarte do

subproduto em questão.

Ao comparar a sistemática de logística reversa aplicada pelas OM da Bda Inf Pqdt

com o que é previsto pelas normas vigentes, pode se verificar que esta Grande Unidade

do Exército Brasileiro atende, parcialmente a Resolução nº 362/2005 do CONAMA em

seu artigo 6º.

Dado o exposto e que das normas afetas ao assunto consta, pode se inferir que, a

Bda de Infantaria Paraquedista, localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, grande centro

urbano, com acesso a variados serviços, inclusive o de coleta de resíduos de Classe III,

pode atingir a plenitude da reciclagem por meio da reversão correta dos rejeitos de óleo

lubrificante usados e contaminados, apenas adequando procedimentos de coleta, sem

custos adcionais para a administração púlblica. Esse ajuste de procedimentos, pode ser

realizado pela centralização do subproduto gerado após a troca do óleo automotivo.

A adoção de boas práticas no manejo dos rejeitos Classe III, além de atender

norma para a preservação do Meio Ambiente, mantém a imagem e a reputação da Força

Terrestre  em alto  grau de confiabilidade perante a sociedade.  Cientes da crescente

preocupação em adequar processos no sentido de atender a execução das atividades

finalísticas e de suporte e atentos à preservação do Meio Ambiente, o presente estudo

tenciona suscitar novas pesquisas na área que poderiam manter a instituição Exército

Brasileiro na vanguarda do uso racional e sustentável dos recursos materiais.
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APÊNCICE A

PESQUISA
Artigo Científico – CAO 2019

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico do Cap Int Emerson
de  Carvalho  Fontes,  cujo  tema  é  A  RESPONSABILIDADE  AMBIENTAL  NOS
PROCEDIMENTOS  DE  MANEJO  DOS  REJEITOS  CLASSE  III  NA  BRIGADA  DE
INFANTARIA  PARAQUEDISTA.  Pretende-se,  através  da  compilação  dos  dados
coletados, entender a sistemática de manejo dos rejeitos Classe III  (Óleo Lubrificante
automotivo usado e contaminado)  e o fluxo logístico do Óleo Lubrificante automotivo
novo. 

A fim de conhecer os processos logísticos do Óleo Lubrificante novo e usado, no
âmbito da Bda Inf Pqdt, decidiu-se coletar informações dos encarregados de garagem
(Pel  Trnp)  das OM Pqdt,  local  onde,  doutrinariamente,  ocorre  a substituição do óleo
lubrificante  nas  Vtr  orgânicas.  Solicito-vos  a  gentileza  de  respondê-la  o  mais
completamente possível. 

A experiência profissional do senhor contribuirá para a pesquisa, colaborando nos
estudos referentes à logística  do Óleo Lubrificante  automotivo na Bda Inf  Pqdt  e  no
embasamento  para  confecção  de  uma  cartilha  de  manejo  deste  material  a  fim  de
contribuir com todo o Exército Brasileiro.

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos:
  Emerson de Cravalho Fontes (Capitão de Intendência – AMAN 2009)   E-mail: fontes2612@yahoo.com.br

1 – A sua OM realiza a troca de Óleo Lubrificante automotivo das Vtr orgânicas?
      
     (   ) SIM          (   ) NÃO 

2 – Todo Óleo Lubrificante automotivo que chega à sua OM é proveniente do Pel Cl III/
Cia Log Sup Pqdt/ 20º B Log Pqdt?

   (   ) SIM          (   ) NÃO (Se houver outra origem, favor descrever na linha abaixo)
                               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – Qual tipo de recipiente é recebido o Óleo Lubrificante automotivo novo?

 (  ) Envasado em recipiente do fabricante, embalagem fechado.     
 (  ) A granel – sem embalagem fechada.
                                                                                                                       
4 - Ao receber o produto novo, há a cobrança, por parte do Pel Cl III/ Cia Log Sup
Pqdt/  20º  B Log Pqdt da entrega do Óleo Lubrificante automotivo usado, a ser
substituído?

(   ) SIM          (   ) NÃO 

5 – Caso o Óleo Lubrificante automotivo novo chegue a sua OM por outra origem
diferente do Pel Cl III/ Cia Log Sup Pqdt/ 20º B Log Pqdt, ocorre a entrega do Óleo
Lubrificante automotivo usado, a ser substituído para o fornecedor?

(   ) SIM         (   ) NÃO          (   ) NÃO É O CASO

6 – O Óleo Lubrificante automotivo usado, após ser substituído, na garagem da
sua OM (Pel Trnp) é reenvasado?

mailto:fontes2612@yahoo.com.br
mailto:fontes2612@yahoo.com.br
mailto:fontes2612@yahoo.com.br
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(   ) SIM          (   ) NÃO

7 – Qual a destinação do Óleo Lubrificante automotivo usado, após ser substituído
na sua OM?

(   ) Apenas reenvasado e estocado. 
(   ) Reutilizado para outras finalidades na OM  (descrever abaixo) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(   ) Recolhido por empresa de reciclagem. 
(   ) Não sei a destinação desse produto após ser substituído.
(   ) Outra destinações. (descrever abaixo)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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APÊNDICE B  

Entrevista Ch COAL 

Artigo Científico - CAO 2019

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico do Cap Int Emerson

de  Carvalho  Fontes,  cujo  tema  é  A  RESPONSABILIDADE  AMBIENTAL  NOS

PROCEDIMENTOS  DE  MANEJO  DOS  REJEITOS  CLASSE  III  NA  BRIGADA  DE

INFANTARIA  PARAQUEDISTA.  Pretende-se,  através  da  compilação  dos  dados

coletados, entender a sistemática de manejo dos rejeitos Classe III  (Óleo Lubrificante

automotivo usado e contaminado)  e o fluxo logístico do Óleo Lubrificante automotivo

novo. 

A fim de conhecer os processos logísticos do Óleo Lubrificante novo e usado, no

âmbito da Bda Inf Pqdt, decidiu-se coletar informações do Chefe do COAL (Centro de

Operações de Apoio Logístico) do  20º Batalhão Logístico Paraquedista, Vila Militar – Rio

de Janeiro/RJ, centro este que recebe e gerência as demandas logísticas das unidades

da Bda Inf  Pqdt,  inclusive de suprimento Cl  III,  óleo lubrificante automotivos das Vtr

orgânicas. Solicito-vos a gentileza de respondê-la o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor contribuirá para a pesquisa, colaborando nos

estudos referentes à logística  do Óleo Lubrificante  automotivo na Bda Inf  Pqdt  e  no

embasamento  para  confecção  de  uma  cartilha  de  manejo  deste  material  a  fim  de

contribuir com todo o Exército Brasileiro.

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

  Emerson de Cravalho Fontes (Capitão de Intendência – AMAN 2009)   E-mail: fontes2612@yahoo.com.br

1. O Sr, sendo Ch do COAL do 20º B Log Pqdt, é o responsável por atender e

gerênciar as demandas logísticas das OM integrantes dessa Brigada. De que

forma é feita a distribuição dos suprimentos Cl III, especificamente os óleos

lubrificantes automotivos?

2. De que forma o produto (óleo lubrificante automotivo) é adquirido para a as

OM da Bda Inf Pqdt ?

3.  Como  e  onde  os  óleos  lubrificantes  são  acondicionados  antes  de  serem

distribuídos às OM da Bda Inf Pqdt ?

mailto:fontes2612@yahoo.com.br
mailto:fontes2612@yahoo.com.br
mailto:fontes2612@yahoo.com.br
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 4.  No momento da entrega do produto novo (óleo lubrificante automotivo)  a

empresa fornecedora solicita a entrega do produto substituído (usado) ?

5. No momento da entrega do produto novo (óleo lubrificante automotivo) aos

responsáveis  das  OM  da  Bda  Inf  Pqdt,  é  solicitado  a  entrega  do  produto

substituído (usado) ?

6.  Relativo  à  reciclagem  do  óleo  lubrificante  usado,  o  que  caracteriza  a

logística reversa do material, há alguma diretriz, no âmbito da Bda Inf Pqdt,

para centralizar  o produto  usado e substituído a fim de realizar  a logística

reversa a partir de algum ponto central de coleta?

7. Qual a destinação dada ao óleo lubrificante usado após ser substituído nas

garagens / Pel Trnp das OM da Bda Inf Pqdt ?

8. O Sr julga ser possível reunir o óleo lubrificante usado e substituído das OM 

da Bda Inf Pqdt a fim de realizar a logística reversa desse produto (reciclagem 

por empresa especializada)?
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APÊNDICE C

Entrevista Cmt Pel Cl III / Cia Log Sup Pqdt / 20º B Log Pqdt 

Artigo Científico – CAO 2019

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico do Cap Int Emerson

de  Carvalho  Fontes,  cujo  tema  é  A  RESPONSABILIDADE  AMBIENTAL  NOS

PROCEDIMENTOS  DE  MANEJO  DOS  REJEITOS  CLASSE  III  NA  BRIGADA  DE

INFANTARIA  PARAQUEDISTA.  Pretende-se,  através  da  compilação  dos  dados

coletados, entender a sistemática de manejo dos rejeitos Classe III  (Óleo Lubrificante

automotivo usado e contaminado)  e o fluxo logístico do Óleo Lubrificante automotivo

novo. 

A fim de conhecer os processos logísticos do Óleo Lubrificante novo e usado, no

âmbito da Bda Inf Pqdt, decidiu-se coletar informações do Cmt Pel Cl III / Cia Log Sup

Pqdt  /  20º  B  Log  Pqdt,  Vila  Militar  –  Rio  de  Janeiro/RJ,  pelotão  este  que  recebe,

acondiciona e distribui o suprimento Cl III para as unidades da Bda Inf Pqdt, inclusive o

suprimento  Cl  III,  óleo  lubrificante  automotivo  para  as  Vtr  orgânicas.  Solicito-vos  a

gentileza de respondê-la o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor contribuirá para a pesquisa, colaborando nos

estudos referentes à logística  do Óleo Lubrificante  automotivo na Bda Inf  Pqdt  e  no

embasamento  para  confecção  de  uma  cartilha  de  manejo  deste  material  a  fim  de

contribuir com todo o Exército Brasileiro.

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

  Emerson de Cravalho Fontes (Capitão de Intendência – AMAN 2009)   E-mail: fontes2612  @  yahoo.com.br

1. De que forma o óleo lubrificante novo chega ao Pel Cl III?

2.  Em qual tipo de embalagem o produto chega e como ele é acondicionado no

Pel CL III?

3. Como e para quem são distribuído os óleos lubrificantes acondicionados no

Pel CL III?

  4.  O Sr sabe se ocorre a reciclagem do óleo lubrificante  usado e após ser

mailto:fontes2612@yahoo.com.br
mailto:fontes2612@yahoo.com.br
mailto:fontes2612@yahoo.com.br
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substituído no âmbito da Bda Inf Pqdt?

5. O Sr julga ser possível reunir o óleo lubrificante usado e substituído das OM

da Bda Inf Pqdt a fim de realizar a logística reversa desse produto (reciclagem

por empresa especializada) nas instalações do Pel CL III?
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