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 A GESTÃO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA MANUTENÇÃO NA COMPANHIA DE 
ENGENHARIA DE EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO E SUA RELAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE 

 
Frederico Cesar dos Santos Machado Junior 

Luis Augusto Lopes  
 

RESUMO 
 

Pretende‐se neste artigo identificar os principais problemas e dificuldades encontradas nas 

Companhias de Engenharia de Equipamento e Manutenção dos Batalhões de Engenharia de 

Construção (BEC) do Exército Brasileiro, com relação a gestão de resíduos gerados pela manutenção 

e sua relação com o Meio Ambiente. O presente trabalho irá propor boas práticas que possam evitar 

os danos gerados pela manutenção da frota de equipamentos e viaturas, no intuito de serem 

cumpridas as legislações ambientais vigentes e as diretrizes do Exército Brasileiro (EB), sob gestão 

da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA). Serão feitas pesquisas em leis e 

normas, bem como em portarias e diretrizes do EB referentes a assuntos ambientais e questionário 

com os agentes envolvidos na manutenção da frota nas Organizações Militares. Baseado nos 

resultados colhidos, serão propostas medidas mitigadoras que poderão servir como instrumento de 

aplicação de uma gestão de resíduos mais eficiente nos Batalhões de Engenharia de Construção. 

 
Palavras‐chave: Gestão, Resíduos, Manutenção, Meio Ambiente, Exército Brasileiro. 
 
 

ABSTRACT 
 

This article aims to identify the main problems and difficulties encountered in the Engineering and 

Equipment Engineering Companies of the Brazilian Army Construction Engineering Battalions, 

regarding the management of waste generated by maintenance and its relationship with the 

Environment. This paper will propose good practices that can avoid the damage generated by the 

maintenance of the fleet of equipment and vehicles, in order to comply with current environmental laws 

and the guidelines of the Brazilian Army (EB), under management of the Real Estate and Environment 

Directorate. Environment (DPIMA). Research will be done on laws and regulations, as well as EB 

decrees and guidelines regarding environmental issues and a questionnaire with the agents involved 

in maintaining the fleet in the Military Organizations. Based on the results gathered, mitigation 

measures will be proposed that could serve as an instrument for applying more efficient waste 

management in the Construction Engineering Battalions. 

 

Keywords: Management, Waste, Maintenance, Environment, Brazilian Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a revolução industrial, com o desenvolvimento técnico científico e 

com o avanço da globalização, as organizações buscam cada vez mais aumentar 

sua produção e seus resultados. Nas sociedades, ampliou-se o consumo e a 

pressão sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis, como florestas, 

solo, os minérios e os recursos hídricos. Com isso, a transformação desses 

elementos trouxe um grande volume de poluição, tanto na atmosfera, quanto em 

solos, rios, mares e em outros tipos.  

Um dos elementos que podem mais sofrer com o crescimento da produção 

mundial e da globalização é simplesmente uma das mais importantes fontes de 

sobrevivência para os seres na Terra: o Meio Ambiente. Os seres humanos, como 

personagens pertencentes ao Meio Ambiente necessitam de um meio adequado 

hoje e nas gerações futuras. Essa necessidade encontra-se amparada inclusive na 

Constituição Federal de 1988:  

 

Art. 225 “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”. Art. 170 “a ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: ...VI – defesa do meio 
ambiente”. (BRASIL, 1988) 

 
 

A Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, define o conceito de Meio Ambiente:  

 

Art. 3. “Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - Meio 
ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 
suas formas". (BRASlL, 1981) 

 

O Exército Brasileiro aparece como importante fonte de Integração Nacional, 

através de suas Obras de Cooperação, que ficam a cargo dos Batalhões de 

Engenharia de Construção (BEC).  Essas Organizações Militares possuem em sua 

composição as Companhias de Engenharia de Equipamento e Manutenção (Cia E 

Eqp Mnt), subunidades que tem por missão garantir a Disponibilidade de Viaturas e 

Equipamentos com confiabilidade, a fim de atender a Produção de bens e serviços 

com otimização de custos e seguindo as normas de segurança e ambientais. Toda a 
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manutenção da frota, que traduzem-se pelos equipamentos e viaturas utilizados nas 

obras é realizada nas Companhias de Equipamento, o que a torna um local sensível 

a impactos ambientais.  

1.1 PROBLEMA 

As atividades desenvolvidas pelas oficinas em uma Cia E Eqp Mnt, tanto em 

viaturas como equipamentos de engenharia, geram uma vasta gama de resíduos. 

Com isso, para a destinação correta desses materiais, torna-se imperioso um 

eficiente planejamento, visando diminuir ou até mesmo evitar os possíveis prejuízos 

causados ao meio ambiente e a saúde do pessoal. Serviços como troca de peças, 

de filtros e óleos lubrificantes, fluidos de arrefecimento e hidráulicos, retífica de 

motores, suspensão, regulagem de freios, alinhamento e balanceamento, troca de 

pneus e baterias que geram grandes quantidades de resíduos sólidos e líquidos, 

além da utilização de estopas, panos, equipamentos de proteção individual 

contaminados e embalagens de insumos podem constituir ameaça de grande vulto 

ao meio ambiente. 

Diante do conteúdo abordado, o presente estudo tem como problema de 

pesquisa o seguinte questionamento: 

Que medidas podem ser adotadas para que sejam evitados os danos ao 

meio ambiente nas atividades desenvolvidas pelas Cia E Eqp Mnt nos BEC do EB? 

1.2 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo identificar medidas que evitem os 

danos ao meio ambiente nas atividades de manutenção pela Cia E Eqp Mnt em um 

BEC.  

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

seguintes objetivos específicos abaixo listados: 

a) Identificar obstáculos e problemas que dificultam a adoção dessas 

medidas mitigadoras; e  

b) Apresentar soluções para que essas medidas sejam adotadas com 

eficiência e eficácia. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Em 2001, foi aprovada a Diretriz Estratégica de Gestão Ambiental do 

Exército Brasileiro, por meio da Portaria nº 571, do Comandante do Exército, de 6 de 

novembro de 2001. Essa norma também criou o Sistema de Gestão Ambiental do 

Exército Brasileiro (SIGAEB), o qual foi atualizado pela Portaria nº 934, do 

Comandante do Exército, de 20 de dezembro de 2007. Assim, ficou definido que o 

Estado-Maior do Exército (EME) inserisse a Política de Gestão Ambiental do EB na 

Política Militar Terrestre da Instituição. Essas medidas traduzem a preocupação 

cada vez mais presente na Força Terrestre em cumprir as normas ambientais, com 

alto grau de fiscalização.  

Face ao exposto, este estudo torna-se relevante na medida que propõe 

medidas mitigadoras que farão com que os BEC, particularmente em suas Cia E Eqp 

Mnt, estejam alinhados com os objetivos do EB, o que além de preservar o meio 

ambiente e a saúde humana, contribui para a imagem da Força Terrestre, 

mantendo-se como referência para a sociedade brasileira. Além disso, a referida 

pesquisa poderá ser utilizada como ferramenta de implantação de boas práticas 

ambientais na Manutenção, auxiliando os Comandantes de Organizações Militares e 

seu Estado-Maior na tomada de decisão quanto ao uso dessas medidas preventivas, 

o que poderá resultar em uma melhor gestão ambiental nas respectivas Unidades. 

2 METODOLOGIA 

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

contemplou: leitura analítica das fontes, questionários, argumentação e discussão de 

resultados. Para abordagem do problema, foram utilizados, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as informações obtidas por meio dos 

questionários servirão de base para a compreensão dos problemas a serem 

encontrados.  

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, para 

familiarização acerca do tema, através de questionário que mostra a realidade 

encontrada nas Companhias de Equipamento atualmente acerca da gestão de 

resíduos. 
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

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

incluíram legislação brasileira, literatura especializada nacional, artigos e sítios da 

internet, e trabalhos científicos no âmbito do Exército Brasileiro, que deram subsídios 

para análise da gestão ambiental em Organizações Militares de Engenharia de 

Construção, particularmente nas Cia E Eqp Mnt, onde existe uma vasta produção de 

resíduos sólidos e líquidos e que podem constituir ameaça à saúde humana e ao 

Meio Ambiente. 

a. Critérios de inclusão: 

-   Leis e normas ambientais brasileiras. 

- Instruções, Regulamentos e Portarias do Exército Brasileiro que 

contemplam a gestão ambiental.  

-  Bibliografia especializada na área ambiental. 

b. Critérios de exclusão: 

- Estudos que abordam resíduos que não são característicos das atividades 

de manutenção. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados através do questionário. 

2.2.1 Questionário 

Foram utilizados questionários, enviados aos militares que exercem a função 

de Comandantes de Companhias de Engenharia, Equipamento e Manutenção dos 

Batalhões de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro, no intuito de serem 

verificadas junto aos recursos humanos que estão efetivamente sendo empregados 

nas atividades de manutenção se existe um planejamento de gestão ambiental na 

OM, quais as principais medidas estão sendo adotadas e as dificuldades 

encontradas.  

Dessa forma, considerando o efetivo de Militares que Exercem a Função de 

Comandantes de Companhias de Equipamento dos Batalhões de Engenharia de 

Construção, a população a ser estudada foi estimada em 11 militares. A fim de 

atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir uma 

amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 95% e 
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erro amostral de 15%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi 

de 9. 

A amostra foi selecionada em diferentes Batalhões de Engenharia de 

Construção, de maneira a não haver interferência de respostas em massa ou 

influenciadas por episódios específicos. A sistemática de distribuição dos 

questionários ocorreu de forma direta (pessoalmente) ou indireta (correspondência 

ou e-mail) para 11 militares que atendiam os requisitos. Entretanto, devido a 

diversos fatores, 9 respostas foram obtidas (100% nideal e 81,81% dos questionários 

enviados), não havendo necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento 

incorreto ou incompleto. 

Foi realizado um pré–teste com 2 Capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a 

amostra proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no 

instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros 

que justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de 

forma idêntica. 

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 A Gestão Ambiental no Exército Brasileiro 

O Exército Brasileiro têm buscado a implantação de uma verdadeira 

consciência ambiental por parte de seu público interno. A criação de normas e 

regulamentações no âmbito da Força mostra a incessante procura pela excelência 

nos quesitos ambientais.  

Em 2008, por meio da Portaria nº 386, do Comando do Exército, de 9 de 

junho de 2008, as Instruções Gerais para o Sistema de Gestão Ambiental no âmbito 

do EB (IG 20 - 10) foram aprovadas. Elas tem a função de orientar as ações da 

Política Militar Terrestre para o gerenciamento ambiental efetivo dos 

empreendimentos e atividades de caráter militar, assegurando o cumprimento da 

legislação ambiental aplicável e promovendo a convivência harmônica da Força 

Terrestre com o ecossistema.  
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Fruto da determinação exarada pelas IG 20-10, foram aprovadas, em 26 de 

setembro de 2011, as Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão Ambiental 

no Âmbito do Exército (IR 50 - 20).  

Nas IR 50-20, são apresentadas normas com relação ao Sistema de Gestão 

Ambiental no EB (SIGAEB), educação ambiental, gestão de resíduos, foco deste 

estudo, cuidados e responsabilidades ambientais e diretrizes para elaboração do 

Plano de Gestão Ambiental nas OM, documento no qual são emanadas as ordens e 

planejamentos de boas práticas ambientais. 

A cartilha “Práticas Ambientais nas Organizações Militares do Exército 

Brasileiro”, elaborada pela Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, no 

seu capítulo II, discorre sobre o gerenciamento de resíduos, corroborando para o 

cumprimento dos objetivos propostos.  

Sobre a crescente quantidade de materiais não só na manutenção como em 

muitas atividades humanas, estudiosos no assunto confirmam que a origem do 

contato do homem com esses materiais e a geração de resíduos não é fato recente: 

 

“Os Materiais sempre fizeram parte da história da humanidade, e a 
relação dos povos com eles muitas vezes foi determinante. É o caso da pré-
história, que muitos estudiosos costumam dividir em Idade da Pedra, Idade 
da Pedra Lascada, Idade do Bronze, e Idade do Ferro, de acordo com o 
material mais utilizado pelo homem primitivo para auxiliá-lo em tarefas 
cotidianas. Atualmente, o homem tem à sua disposição vários materiais 
diferentes, e o desenvolvimento científico e tecnológico traz a cada dia a 
possibilidade de novos”. (ROSA; FRACETO E MOSCHINI-CARLOS, 2012). 

 

Nas IR 50-20, em seu artigo 8º, pode-se observar a importância que o fator 

humano tem para a implementação de medidas ambientalmente corretas e que vão 

contribuir para uma adequada gestão ambiental:  

 

“O comprometimento e o efetivo envolvimento de todos os chefes, 
diretores, comandantes, comandados e servidores (pessoal militar e civil) 
são fundamentais para garantir o sucesso da implantação do Sistema de 
Gestão Ambiental do Exército Brasileiro.” (BRASIL, 2011). 

 

A cartilha “Práticas Ambientais nas Organizações Militares do Exército 

Brasileiro” confirma o grau da responsabilidade que seus recursos humanos tem 

para a implementação de medidas ambientais:  

 

“A implementação e o desenvolvimento de um sistema de gestão 
ambiental exigem procedimentos e conscientização de todos os escalões do 
EB, visando o comprometimento com a qualidade ambiental e a capacitação 
de recursos humanos. De tal forma que ações de caráter permanente sejam 
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desenvolvidas e voltadas à criação de hábitos e procedimentos que 
permitam um perfeito entendimento da necessidade de prevenção, 
preservação, conservação, melhoria e recuperação do meio ambiente.” 
(BRASIL, 2017). 

 

 A Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, define os responsáveis pela geração dos resíduos e a definição 

de gerenciamento desses resíduos: 

“Geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de 
direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas 
atividades, nelas incluído o consumo. Gerenciamento de resíduos sólidos 
são o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de 
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 
exigidos na forma desta Lei” (BRASIL, 2010). 

 

3.1.2 Plano de Gestão Ambiental nas OM 

 

Com o intuito de planejar e executar as diretrizes de ações ambientais 

impostas pelo Sistema de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (SIGAEB), as 

Organizações Militares devem confeccionar o Plano de Gestão Ambiental (PGA 

OM), para que possam ser definidas as medidas necessárias para regular as 

atividades e uniformizar os procedimentos para a execução da gestão ambiental no 

âmbito da OM, devendo ser atualizado anualmente. 

 

3.1.3 Responsabilidades Ambientais 

 

Sobre Responsabilidades Ambientais, o Caderno “Orientações para a 

Gestão do Meio Ambiente nas Organizações Militares no âmbito do Exército 

Brasileiro” deixa claro as reponsabilidades individuais de todos nas OM do EB 

quando diz que “todo militar e servidor civil, individual e coletivamente, são 

responsáveis por cumprir as normas ambientais, contribuindo para a convivência 

harmoniosa com o meio ambiente” (BRASIL, 2016). Além disso, cita a importância 

da atuação dos Comandantes de subunidades e chefes de seções, que são 

corresponsáveis, juntamente com o Fiscal Administrativo pela verificação do 

cumprimento, por parte de seus subordinados, das providências e das normas que 

se referem à proteção do meio ambiente, conforme o Regulamento Interno e dos 

Serviços Gerais (RISG). 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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3.1.4 A Cia E Eqp Mnt e os resíduos gerados na Manutenção 

 

A atividade de manutenção, aparece como fator primordial para o sucesso 

nas Operações de Construção. Os Batalhões de Engenharia de Construção para 

que possam cumprir seu papel de desenvolvimento nacional, necessitam sempre de 

uma frota disponível e confiável. Para isso a Cia E Eqp Mnt exerce função de 

extrema importância para a garantia dessa operacionalidade. Os prazos e recursos 

muitas vezes escassos exigem que se haja uma manutenção cada vez mais 

eficiente.  

Quando se fala de eficiência na manutenção, além do resultado final que é a 

frota em plenas condições de execução, se torna imperioso pensar em medidas que 

estejam de acordo com normas de segurança e ambientais. As oficinas e postos de 

lubrificação e lavagem devem se adequar a estas normas no intuito de proteger não 

só seus integrantes, como também o Meio Ambiente a que todos pertencem.  

Muitos resíduos são gerados na manutenção, o que pode significar um 

grande risco ambiental. A ISO 14000 (2004) estabelece procedimentos que, se bem 

aplicados, permitem reduzir e os impactos ambientais produzidos por uma 

organização. As atividades desenvolvidas por oficinas mecânicas, relacionadas à 

reparação de equipamentos e viaturas, geram diferentes tipos de resíduos sólidos e 

efluentes que precisam de tratamento adequado para que seu descarte não cause 

danos ao meio ambiente e a saúde humana. 

Serviços como lavagem, lubrificação, troca de filtros, substituição de peças, 

ajustes e retíficas no motor, troca e reparos de pneus e manutenção elétrica tem que 

ser realizados com regularidade para que a frota esteja em plenas condições de 

Operação. Porém a execução dessas atividades acabam gerando resíduos sólidos 

como estopas, reservatórios, filtros, baterias, pneus e efluentes como óleos que, se 

não descartados corretamente, podem trazer sérias consequências ambientais. 

 

 

Figura 1 - Óleo usado constitui risco ao Meio Ambiente  
Fonte: http://canaldapeca.com.br/blog/bujao-magnetico/ 
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Para que se possa entender o impacto causados pelos resíduos gerados na 

manutenção, é importante que sejam citados os conceitos de resíduos de acordo 

com suas características. A Norma brasileira NBR 10004 – Resíduos Sólidos – 

Classificação, revisada em 2004, define os resíduos sólidos como: 

 

Resíduos nos estados sólidos e semi-sólido, que resultam de 
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 
de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para 
isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor 
tecnologia disponível. (BRASIL, 2004) 

 
 
 

 
Figura 2 – Exemplos de resíduos gerados pela manutenção 

Fonte: https://blog.takao.com.br/gestao-de-residuos-em-oficina 
 

 

3. 2 INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

Partindo dos conhecimentos anteriores, foi elaborado um questionário com o 

objetivo de condensar informações de militares que servem em Batalhões de 

Engenharia de Construção do Exército Brasileiro, exercendo a função de 

Comandantes de Companhias de Engenharia de Equipamento e Manutenção, locais 

que demandam especial atenção no que tange a gestão de resíduos gerados pela 

atividade de manutenção. 

Com o intuito de saber se os Gerentes de Manutenção estão a par das 

demandas e planejamentos ambientais de suas OM, foi questionado se conheciam o 

Plano de Gestão Ambiental dos Batalhões onde serviam, obtendo-se o seguinte 

resultado: 

https://blog.takao.com.br/gestao-de-residuos-em-oficina/
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Gráfico 1 – Militares que conhecem o PGA – OM 
Fonte: O autor 
 
 
 

Diante do exposto no gráfico 1, pode-se verificar que mais da metade do 

efetivo questionado não tem ciência sobre o Plano de Gestão Ambiental de sua OM. 

Seu conhecimento por parte dos gerentes de manutenção é de extrema importância 

para que possam ser alcançados os objetivos planejados neste documento, e sejam 

postas em prática as diretrizes e normas ambientais vigentes. 

 

Os Oficias informaram, posteriormente, que todas as OM em questão 

possuem um militar responsável pelos assuntos ambientais, conforme o gráfico 2. É 

de extrema importância que este militar providencie o acesso e divulgação do PGA-

OM para os militares envolvidos na Gestão Ambiental dos Resíduos. 

 

 
Gráfico 2 – OM que possuem militar responsável por assuntos ambientais 
Fonte: O autor 
 
 

Um fator que se apresenta com grande importância para qualquer tipo de 

Organização é a capacitação do pessoal. Uma evolução de consciência ambiental 

deve sempre ser estimulada para os militares e civis pertencentes aos Batalhões, no 

sentido de serem desenvolvidas habilidades e atitudes que servirão de base para 
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uma novo contexto onde pessoas são conscientes da importância do Meio Ambiente 

não só para o local de trabalho mas também para a própria saúde humana e dos 

demais seres. O gráfico 3 mostra que aproximadamente um terço das OM em 

questão ainda não ministram instruções sobre assuntos ambientais. O aumento 

desses números poderão trazer resultados significativos na Gestão Ambiental no 

âmbito das Unidades de Construção. 

 
   

 
Gráfico 3 – OM que ministram instruções sobre assuntos ambientais 
Fonte: O autor  
 

 
Com relação a gestão de resíduos, foi verificado que menos da metade das 

Cia E Eqp Mnt não possuem um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS), conforme gráfico 4. Este documento constitui a principal ferramenta de 

gestão de resíduos, no qual constará todas as etapas do contato com os materiais 

como: segregação, acondicionamento, coleta, tratamento e destinação final. Além 

disso, normatiza procedimentos e estabelece metas. A “Cartilha de Práticas 

Ambientais nas Organizações Militares do Exército Brasileiro” da DPIMA traz, em 

seu corpo, um modelo deste documento a ser implantado nas OM que não possuem. 

 

 
Gráfico 4 – Cia E Eqp Mnt que possuem PGRS 
Fonte : O autor 

 
  

Para uma eficiente Gestão de Resíduos, uma importante ferramenta a ser 

colocada em prática é a coleta seletiva. Na manutenção, em ambientes de oficina, 
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ela aumenta de importância, tendo em vista os materiais sensíveis e perigosos com 

que o pessoal trabalha. A Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001, 

estabelece o código de cores a ser implantado nos Batalhões, de acordo com o tipo 

de material. Para os insumos de manutenção, a ferramenta também pode ser 

utilizada conforme figura abaixo: 

 
                                         Figura 3 – coleta seletiva para manutenção 
                                              Fonte: https://moveresoftware.com/ 

 

Sobre a coleta seletiva, apenas pouco mais da metade dos militares que 

responderam o questionário informaram que possuem coletores específicos nas 

quantidades necessárias para a coleta seletiva, conforme gráfico 5. Tal situação 

compromete a correta destinação e manejo do material, podendo gerar sérios 

prejuízos ao Meio Ambiente e a saúde humana. 

 

 
                     Gráfico 5 - Coletores para coleta seletiva na quantidade necessária 
                     Fonte: O autor 
 
 

 

Na Cia E Eqp Mnt, por se tratar de um local com extrema geração de 

resíduos, exige um controle minucioso destes materiais. É necessário que os 

gerentes de manutenção apropriem o quanto de material está sendo consumido e o 

que está sendo descartado. Somente assim poderão ser implantadas medidas que 

buscarão a minimização da geração destes resíduos, contribuindo para a saúde 

humana e a qualidade do Meio Ambiente. Os Gráficos 6 e 7 mostram que as Cia 
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Eqp ainda precisam evoluir neste quesito. 

 

                                
Gráfico 6 – Controle diário/mensal resíduos 
Fonte : O autor                                                                                         Gráfico 7 – Controle tipo e classe dos resíduos  

                                                                                                                                  Fonte : O autor  

 
 

Posteriormente, foi questionado sobre o armazenamento de insumos como 

pneus e baterias. Se esses itens eram locais adequados para este armazenamento, 

protegidos de intempéries. Com isso, verificou-se que de acordo com as respostas, 

está ocorrendo uma maior preocupação com o armazenamento, fator que contribui 

também para uma gestão mais eficiente de resíduos, conforme gráficos 8 e 9. Os 

pneus não devem ser abandonados, lançados em corpos terrenos baldios ou 

alagadiços, e nem queimados. O correto é serem enviados para locais de coletas de 

pneus, como os locais credenciados para esta atividade pelos órgãos competentes. 

Além disso, uma outra solução é a reciclagem ou reaproveitamento até como forma 

de apoio a coleta seletiva, como pode ser visto na figura 4.  

 

Gráfico 8 - Armazenamento correto de pneus                            Gráfico 9 – Armazenamento correto de baterias 
    Fonte : O autor                                                                           Fonte : O autor 

 
 
 
 

 
Figura 4 – Reutilização de pneus para coleta seletiva 

Fonte: monoxidoverdoso.blogspot.com 
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Quanto ao armazenamento e destinação de óleos e graxas, pode-se verificar 

uma certa dificuldade de aproximadamente metade da amostra em encontrar locais 

adequados nos Batalhões de Engenharia de Construção (gráfico 10). Muitas vezes 

as instalações são antigas e faltam recursos para uma correta adequação ou 

reforma de instalações, isso faz com que os óleos fiquem expostos a vazamentos e 

contaminação de solos e efluentes, trazendo riscos ao meio e as pessoas que ali se 

encontram.  

 

 

Gráfico 10 – Armazenamento correto de óleos e graxas 
Fonte: O autor 

 
 

Uma medida pela qual a administração pode contribuir com a diminuição dos 

impactos ambientais é a elaboração das chamadas “licitações sustentáveis”, 

exigindo que as empresas contratadas reaproveitem os recursos naturais já 

consumidos através de reciclagens, o que possibilita, então, menores custos futuros 

e menor depredação das riquezas naturais. Esta ação também pode ser encontrada 

na cartilha de boas práticas da DPIMA. Outra solução extremamente importante é 

que as OM implantem em suas licitações e contratos um sistema que permita a 

logística reversa dos produtos, fazendo com que as empresas cumpram as normas 

ambientais e recolham os materiais utilizados, contribuindo para a correta destinação 

dos insumos. Atualmente, apenas um terço da amostra chegou a implantar o 

sistema de logística reversa na elaboração de suas licitações e seus contratos, 

conforme gráfico 11: 
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Gráfico 11 – Sistema de logística reversa em contratos e licitações 
Fonte: O autor 
 
 

 

A contaminação pelo óleo pode trazer sérios prejuízos. Para que se evite 

isso, as OM também devem estar preparadas para situações de emergência. O kit 

abaixo (figura 5) aparece como fator de atuação inicial para conter uma 

contaminação que possa trazer danos ambientais. De acordo com as repostas, 

quase 90% dos Batalhões de Engenharia de Construção não possuem o kit de 

emergência, o que pode constituir uma grande ameaça. 

 

 
 

 

                         Figura 5 – Kit de emergência para derramamento de óleo 
                         Fonte: https://www.netposto.com.br/Produto/kit-mitigacao-para-posto-de-combustivel 
 
 

Um importante atuador na prevenção de acidentes ambientais é a caixa 

separadora de água e óleo. Este equipamento garante que os efluentes lançados 

pela lubrificação e lavagem não agridam ao meio ambiente com a contaminação do 

solo e a segurança das pessoas. Por isso é muito importante que haja uma 

constante manutenção dessa ferramenta de prevenção. De acordo com as 

respostas, os Batalhões estão executando esta manutenção rotineiramente:  
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Gráfico 12 – Mnt da caixa separadora 
Fonte: O autor 
 
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No caso do artigo estudado, aonde se buscou identificar medidas que evitem 

os danos ao meio ambiente nas atividades de manutenção pela Cia E Eqp Mnt em 

um BEC, identificar obstáculos e problemas que dificultam a adoção dessas medidas 

mitigadoras e apresentar soluções para que essas ações sejam adotadas com 

eficiência e eficácia, conclui-se que a presente publicação atendeu ao pretendido e o 

produto final do estudo foi um conjunto de boas práticas preventivas e 

procedimentos que poderão evitar os possíveis danos causados por uma gestão 

equivocada de resíduos ao meio ambiente. Tal produto busca colaborar com os 

Comandantes de Companhias de Equipamento e sua atuação como gestores de 

resíduos gerados.  

A revisão da literatura possibilitou concluir que o Exército Brasileiro tem 

buscado cada vez mais cumprir as Leis e Normas ambientais vigentes. A 

identificação dos principais problemas e dificuldades encontradas por aqueles que 

estão envolvidos diretamente com a atividade de manutenção, presente nos 

questionários, torna-se um valoroso meio para a criação de medidas preventivas e 

corretivas, visando a proteção e preservação do Meio Ambiente. Outra conclusão 

advinda das respostas colhidas, é que as Unidades de Engenharia de Construção, 

por estarem frequentemente envolvidas com obras e vasta produção de resíduos, 

necessitam tomar providências no sentido de estimular as práticas ambientais, 

educação ambiental, por meio de instruções, estimulando as atividades que possam 

trazer resultados significativos na gestão ambiental. Como solução prática, fica como 

sugestão a criação de um estágio de Meio Ambiente específico para os Gestores de 

Manutenção, para que possam difundir o conhecimento no âmbito da Cia E Eqp Mnt, 

otimizando, assim a gestão ambiental na subunidade. Além disso, é imperioso o 
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contato constante com a DPIMA e demais órgãos no sentido de serem 

disponibilizados recursos para a adequação de suas instalações e aquisição de 

materiais  para que sejam cumpridas as normas vigentes. Para isso, é importante 

que as OM estejam sempre preparadas administrativamente, com licitações que 

cumpram o objetivo de aplicação correta dos recursos, atentando para os quesitos 

das licitações sustentáveis e com tópicos de logística reversa.  

Por fim, tudo que é orientado em Leis, normas, diretrizes internas e estudos 

como este tem nos recursos humanos a principal fonte de aplicação. Somente com 

colaboração e envolvimento de todos os níveis do processo, do Comandante ao 

soldado mecânico, em busca de uma mentalidade ambiental, será possível a 

consecução dos objetivos que vão muito além de apenas uma questão de saúde 

humana, deixando um verdadeiro legado para as gerações futuras. 
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Anexo A – Questionário 
 
 

1- Conhece o Plano de Gestão Ambiental de sua OM? 
 

2- Sua OM possui um militar responsável pelos assuntos ambientais? 
 

3- Sua OM ministra instruções sobre assuntos ambientais para os seus 
integrantes? 

 

4- A Cia E Eqp Mnt possui algum Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS)? 

 

5- Na Cia E Eqp Mnt existem coletores específicos na quantidade necessária 
para a correta prática da coleta seletiva? 

 

6- A OM possui controle da quantidade diária/mensal dos resíduos produzidos? 
 

7- A OM possui controle do tipo e classe dos resíduos gerados? 
 

8- A OM armazena pneus usados em local protegido contra intempéries? 
 

9- As baterias automotivas em desuso são armazenadas em local isolado e 
protegido? 

 

10-  O armazenamento dos resíduos de óleos e graxas é realizado em recipientes 
resistentes a vazamentos, protegidos de intempéries, em locais impermeáveis 
e com baias de contenção? 

 

11-  A OM implantou em seus contratos e licitações um sistema que permita a 
logística reversa dos produtos? 

 

12-  A OM possui Kit de emergência para derramamento de óleo? 
 

13-  A OM realiza a limpeza periódica da caixa separadora de água e óleo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


