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RESUMO 

Este estudo científico se propõe a analisar a gestão ambiental relativa aos resíduos decorrentes do 
suprimento classe III e apresentar as principais legislações brasileiras que tratam a respeito. O objetivo 
geral do trabalho é mostrar de forma simplificada que a mentalidade de gestão ambiental precisa ser 
mais bem incutida nos integrantes da Força Terrestre, tendo como foco a preocupação com o impacto 
ambiental causado por desconsideração direta a legislação vigente mesmo que seja por simples 
desconhecimento. Neste trabalho, foi realizado pesquisa exploratória, contando com a opinião e 
compreensão de militares especialistas, reunidos por intermédio de questionários e entrevistas, que 
puderam expressar sobre as particularidades do trato aos resíduos classe III. Levando-se em conta a 
temática do meio ambiente, foi realizado pelo autor uma pesquisa bibliográfica e documental. Os 
resultados obtidos mostram que muito tem que ser feito com relação a incutir a mentalidade de gestão 
ambiental na manutenção e no devido trato aos resíduos decorrentes da classe III. 
 
Palavras-chave: Gestão, meio ambiente, óleos lubrificantes, logística 
 

RESUME 

This scientific study proposes to analyze the environmental management related to the waste resulting 
from the class III supply and to present the main Brazilian legislations that deal with it. The general 
objective of this paper is to show in a simplified way that the environmental management mentality 
needs to be better instilled in the members of the Ground Force, focusing on the concern with the 
environmental impact caused by direct disregard of the current legislation, even if it is due to simple 
ignorance. In this work, exploratory research was carried out, with the opinion and understanding of 
military specialists, gathered through questionnaires and interviews, who could express about the 
particularities of the treatment of class III waste. Taking into account the environmental theme, a 
bibliographical and documentary research was carried out by the author. The results obtained show that 
much has to be done to instill the environmental management mentality in the maintenance and proper 
treatment of waste arising from class III. 

 
Palabra-clave: Management, environment, lubricating oils, logistics. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente Artigo Científico busca analisar a importância da correta destinação 

dos resíduos de Suprimento Classe III decorrentes da manutenção da Viatura 

Blindada de Transporte de Tropa (VBTP), Média Sobre Rodas (MSR), 6x6 Guarani, 

nas Unidades de Infantaria Mecanizada da Força Terrestre.  

Enquanto a sociedade se preocupa com vazamentos pontuais de petróleo, 
não nos atentamos para o fato de que diariamente é descartada uma grande 
quantidade de óleo lubrificante usado e embalagens plásticas em vários 
pontos da cidade ao mesmo tempo, uma vez que inúmeras pessoas 
necessitam dos automóveis em suas vidas quotidianas. (LEANDRO, 2014, p. 
14) 

A preocupação ambiental, e principalmente, a preocupação com os impactos 

ambientais causados pelos agentes federais fez com que a União, por intermédio de 

suas Instituições e Agências, emitissem diversas diretrizes alusivas ao tema, tendo 

como exemplo o livro Defesa e Meio Ambiente: Preparo com sustentabilidade, lançado 

pelo Ministério da Defesa (MD). 

Tomando por base o cenário internacional, desde a ECO 92, reunião pela qual 

as Nações Unidades levaram ao protagonismo mundial a temática ambiental, 

sazonalmente Chefes de Estados membros da Organização das Nações Unidas 

(ONU), e mais recentemente com um interstício praticamente anual, os Estados 

Membros da ONU se reúnem para discutir a melhor forma de deixar um legado 

ambiental para as futuras gerações. 

Com os avanços tecnológicos na atualidade, a produção de resíduos sólidos 

é de fato um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade tendo em vista a 

dificuldade por vezes em descartar de maneira correta tais resíduos, evitando 

impactos ambientais. 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei Nº 12.305), 
entende-se por destinação final ambientalmente adequada a destinação de 
resíduos que inclui a reciclagem, a compostagem, a recuperação, o 
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição 
final (isto é, a distribuição ordenada de rejeitos em aterros), observando 
normas operacionais específicas de modo a minimizar os impactos. 
(MONTESANI, 2015) 

Uma forma exemplar de resolver com sustentabilidade a problemática dos 

óleos e lubrificantes, e buscando o estado da arte na mentalidade da gestão 

ambiental, deve-se ter em mente a Logística Reversa como um dos objetivos 

principais a serem atingidos, pois com ela existe uma operação destinada a coletar e 

devolver os resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento na produção 

de novos artefatos ou em outros ciclos produtivos. 
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1.1 PROBLEMA 

Será analisado o descarte de lubrificantes decorrentes da manutenção da 

VBTP MSR 6x6 Guarani após exercícios de adestramento, não somente de um 

Batalhão de Infantaria Mecanizado (BI Mec), mas também de outras Organizações 

Militares (OM) do Exército Brasileiro (EB) que possuam a VBTP MSR 6x6 Guarani. 

O projeto estratégico de defesa Guarani é algo novo e de alto custo, requerendo 

uma atenção especial em todos os seus aspectos, sendo eles operacionais ou 

logísticos.  

Partindo da premissa básica que sem devida atenção a manutenção o material 

se deteriorará ao longo do tempo ocasionando em um desperdício de recursos, e 

fatalmente a um dano ao erário, desta forma, ressalta-se: 

A adoção da viatura Guarani pelo Exército Brasileiro (EB) constitui-se num 
marco de modernização tecnológica e uma revolução doutrinária, 
essencialmente para a Infantaria Motorizada, desafiada a transformar-se em 
mecanizada. Dentre todos os aspectos que envolvem esta transformação, 
existe a mudança da mentalidade logística, especialmente a da manutenção 
do material. (MARIANO, 2017, p.10) 

Tendo em vista o alto custo do Projeto Estratégico do Exército (PEE) Guarani, 

e levando-se em conta a elevada quantidade e a complexidade do grau de 

manutenção que o projeto necessita, torna-se necessária a preocupação com a 

destinação dos resíduos decorrentes de combustíveis, óleos e afins, bem como com 

o impacto ao meio ambiente de sua má destinação. 

Com o intuito de verificar e analisar a Gestão Ambiental nas Unidades que 

operam o PEE Guarani, foi formulado o seguinte problema: 

Como está a mentalidade e política ambiental, com relação ao descarte de 

resíduos Classe III, decorrentes da manutenção nas Unidades da Força Terrestre que 

possuem a VBTP MSR 6x6 Guarani?  

 

1.2 OBJETIVOS 

Diante do problema exposto, esta pesquisa visa analisar uma necessidade de 

uma correta destinação aos resíduos decorrentes da manutenção da Classe III, e 

propor uma forma prática para a destinação de tais resíduos e incutir uma melhor 

mentalidade na gestão ambiental das OM do EB. 

Para que ao final da pesquisa seja atingido tal objetivo, foram listados os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Definir a sequência da manutenção realizada no EB (manutenção preventiva 

e corretiva); 
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b) Quantificar e Qualificar a manutenção da VBTP MSR 6x6 Guarani; 

c) Identificar os tipos de manutenção a serem realizadas após instruções de 

habilitação e adestramentos das frações que utilizam o carro; 

d) Identificar o grau de desgaste das peças decorrentes das atividades as quais 

o Guarani é exposto; 

e) Analisar a destinação dos resíduos decorrentes das manutenções realizas 

para cada tipo de instrução e/ou adestramento; 

f) Analisar os possíveis impactos da mal destinação dos resíduos da classe III 

ao meio ambiente; 

g) Analisar os Planos de Gestão das OM que possuem o PEE Guarani, 

verificando se estão de acordo com a legislação em vigor no EB. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Tendo em vista a crescente preocupação com a sustentabilidade dos recursos 

naturais por parte da sociedade, não cabe a Força Terrestre desconsiderar tal 

preocupação. Desta forma, a presente pesquisa se justifica devido a elevada 

importância do tema, tendo em vista o alinhamento do EB com as normas e 

legislações civis relativas à destinação de resíduos decorrentes da manutenção de 

óleos, combustíveis e afins.  

Proporcionar um correto trato com os resíduos da classe III certamente 

acarretará uma minimização dos impactos ao meio ambiente. 

Propor de uma forma prática e exequível, uma mentalidade forte em 

sustentabilidade na manutenção do PEE Guarani em consonância com as legislações 

em vigor no EB, e sendo encontrado tais medidas, essas poderão ser utilizadas como 

fonte de consulta para as frações que executam a manutenção, bem como 

embasamento teórico para Estabelecimentos de Ensino e Pesquisa.  

2. METODOLOGIA 

A presente pesquisa terá início na revisão teórica do assunto por intermédio de 

consultas bibliográficas a legislação do assunto, a trabalhos científicos nacionais e 

internacionais, bem como a pesquisa documental bibliográfica. 

Ao decorrer do trabalho, a forma de abordagem do problema será de forma 

quantitativa, a procura de conceitos, técnicas e procedimentos alusivos à 

manutenção da VBTP MSR 6x6 Guarani, ressaltando os tipos de manutenção, 
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qualificando e quantificando a destinação dos resíduos provenientes da classe III, 

pois os resultados obtidos por meio do questionário e da entrevista serão de 

fundamental importância para a analise final da gestão ambiental das OMs. 

Durante o processo exploratório, buscar-se-á separar as atividades do ano de 

instrução, dividindo as atividades pelas manutenções feita no carro, e em cada fase 

será analisado o descarte dos resíduos dos óleos, lubrificantes e afins, decorrentes 

da manutenção realizada.  

Procurar-se-á realizar uma análise sintética dos planos de gestão ambiental 

vigentes das OM do EB que possuem a VBTP MSR 6x6 Guarani, com a finalidade 

de fazer uma comparação estatística de boas práticas e oportunidades de 

melhorias as OM no descarte da classe III. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Nas disposições iniciais das Instruções Gerais para o Sistema de Gestão 
Ambiental no âmbito do Exército (IG 20- 10) (2008), prescreve o seguinte:  

[...] orientar as ações da Política Militar Terrestre para o gerenciamento 
ambiental efetivo, de modo que assegure a adequação à legislação pertinente 
e continue a promover a histórica convivência harmônica do Exército 
Brasileiro com o ecossistema. (BRASIL, 2008, p. 08) 

Bem como no (Art. 16, da IG 20-10) “O militar, individualmente e coletivamente, 

é responsável por cumprir as normas ambientais, contribuindo para a convivência 

harmoniosa com o meio ambiente”. Sendo assim: 
[...] analisar gestão de suprimento classe III no Exército Brasileiro, tendo 
como foco a preocupação com os impactos ambientais causados por conta 
da má destinação dos óleos lubrificantes usados [...]. [...] Demonstrar a 
importância de uma boa gestão, especificadamente no caso do rerrefino dos 
óleos lubrificantes, pois essa atividade é responsável por minimizar os 
impactos dos óleos lubrificantes usados no meio ambiente. Além disso, 
possui outra finalidade que é as definições, características e a classificação 
dos óleos lubrificantes novos, assim como também dos Óleos Lubrificantes 
Usados (OLU) e os resíduos sólidos que são gerados por conta desse 
desgaste, além da apresentação dos impactos ambientais [...] (FALCÃO, 
2018, p. 02) 

O Exército Brasileiro, (BRASIL, 2010) visa assegurar seu aperfeiçoamento no 

tocante a preservação, proteção e melhoria da qualidade ambiental em sua política 

de gestão ambienta alinhado com a política nacional de meio ambiente  

Sendo assim, cabe a todos os integrantes da Força Terrestre a devida atenção 

necessária a correta utilização dos recursos naturais, bom como a destinação de 

resíduos descartados. 

Ressaltando tal importância, o EB em sua Política de Gestão Ambiental 

(PGAEB), tem como objetivos: 
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[...] Implementar e desenvolver, no Exército, a gestão ambiental, permitindo 
a continuidade do cumprimento de sua destinação constitucional e atribuições 
subsidiárias. [...] Capacitar talentos humanos especializados em gestão 
ambiental, com a finalidade de elaborar estudos e decorrentes relatórios de 
impactos ambientais, referentes aos empreendimentos e às atividades a 
serem realizados pelo Exército. [...] Promover a educação ambiental, 
valendo-se do Sistema de Ensino do Exército, conforme estabelecido no 
Regulamento da Lei de Ensino do Exército e do Sistema de Instrução Militar 
do Exército Brasileiro, com foco na conservação do meio ambiente, 
principalmente no tocante à flora, fauna e recursos hídricos, e o rigoroso 
cumprimento da legislação ambiental. [...] Estimular a formação e o 
desenvolvimento da consciência ambiental do público interno, voltada à 
preservação, melhoria e à restauração de recursos ambientais. [...] Praticar a 
preservação ambiental, empregando os meios disponíveis e adotando 
medidas que evitem ou mitiguem a degradação do meio ambiente. [...] q. 
Melhorar a qualidade ambiental das áreas sob jurisdição do Exército. 
(BRASIL, 2010) 

Diante do exposto, nota-se a real necessidade de criar uma mentalidade de 

manutenção sustentável e um correto uso/ destino dos resíduos provenientes dos 

combustíveis, óleos e lubrificantes. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Com a finalidade de proporcionar um exame minucioso a respeito do assunto, 

a pesquisa utilizou como forma de coleta de dados os seguintes meios: questionário 

e entrevista descritiva. 

2.2.1 Questionário 

O universo foi selecionado a partir do efetivo de militares que ocupam claros e 

funções no Quadro de Cargos Previstos (QCP) dos Batalhões de Infantaria 

Mecanizado (BI Mec) do Exército Brasileiro, que se encontram na ativa, dentro das 

respectivas especialidades e funções de Comandante de Organização Militar, Sub 

Comandante de Organização Militar, Fiscal Administrativo, Chefe da 4ª Seção, 

Comandante de Companhia,  Comandante de Pelotão de Fuzileiros, Chefe da Seção 

de Instrução de Blindados, Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte, 

Auxiliar da Seção de Instrução de Blindados, Encarregado de Material, Mecânicos de 

Viatura Blindada, Motorista de Viatura Blindada e Atirador de Metralhadora. Este 

critério de seleção levou em consideração a diversidade de experiências profissionais 

e pontos de vista de cada especialidade, possibilitando interpretação fidedigna da 

relevância acerca do assunto.  

A população estimada foi de 130 militares, composta por oficiais e praças dos 

BI Mec’s, das diversas funções e especialidades supracitadas que já tiveram contato 
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com a Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média sobre Rodas 6x6 Guarani e 

que constituem parte da espinha dorsal responsável pela manutenção e destinação 

dos resíduos da classe III. A amostra obtida foi constituída por 124 especialistas dos 

campos operacional, técnico e logístico.  

Como parâmetro para aferir o nível de confiança, foi utilizado o índice de 

confiança de 90%, admitindo-se um erro amostral de 10%. Desta forma, a amostra 

dimensionada como ideal (nideal) foi de 33. 

Foi realizado um pré-teste com 4 capitães-alunos da EsAO, que travaram 

contato, bem como gerenciaram a manutenção do carro, assegurando que os militares 

selecionados atendiam aos requisitos para integrar a amostra da presente pesquisa. 

O objetivo do teste foi de verificar falhas no instrumento de coleta de dados e após as 

devidas retificações, o questionário foi disponibilizado à população pretendida.      

A distribuição e consolidação dos dados foi realizada por meio de ferramenta 

eletrônica, empregando a plataforma de formulários do “Google”, disponibilizada no 

seguinte endereço: <https://forms.gle/j2WrFxCgZLPW46ot8> 

Deste universo, 124 questionários foram respondidos e não foram observados 

equívocos no preenchimento, sendo desnecessária a invalidação de algum 

participante. Como o quantitativo obtido foi superior ao nideal estimado em 33, os 

parâmetros de coleta de dados podem ser considerados válidos para a pesquisa. 

 

2.2.2 Entrevista 

Com o intuito de colher experiências, ensinamentos e ampliar o conhecimento 

teórico, foram entrevistados os seguintes militares:  

Posto/ 
Grad 

Nome Justificativa 

Cap 
ALEXANDRE RHODEN 

BARCELLOS 
Experiência como Cmt Pel e Cia Fuz/ 33º BI Mec 

Possui o Curso Op VBTP Guarani 

Cap JOSÉ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR Experiência como Cmt Cia C Ap/ 34º BI Mec 

Cap 
MARCUS VINICIUS DA SILVA 

PINTO 
Experiência como Cmt Cia Fuz/ 34º BI Mec 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este item foi organizado em tópicos com a finalidade de promover o vínculo do 

conhecimento adquirido por meio da pesquisa bibliográfica e documental aos 

resultados obtidos por meio do questionário e da entrevista descritiva. 
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3. 1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 

3.1.1 Política ambiental de resíduos sólidos nas Forças Armadas e no Exército 

Pela Constituição Federal, em seu Art. 23, cabe ao Estado a condução de 

medidas que protejam o meio ambiente, combatendo quaisquer formas de poluição. 

Neste contexto o Ministério da Defesa (MD) (2017, p. 6) alinhado com a Constituição, 

ressalta em seu livro Defesa e Meio Ambiente “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado”, declara a Constituição da República Federativa do Brasil 

e cabe “ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo”. 

O debate do meio ambiente, além de fazer parte da legislação brasileira, é 
crucial para a preservação da vida; e o país tem sido um 
ator importante neste campo, por conta de alguns bons exemplos, 
que, inclusive, ganharam reconhecimento internacional. [...] É natural, 
portanto, que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas desempenhem um 
papel de protagonismo na proteção do meio ambiente, estabelecendo normas 
e fiscalizando a sua devida execução, promovendo boas práticas por todas 
as unidades militares e oferecendo qualificação profissional adequada. 
(BRASIL, 2017, p. 6). 

O Exército Brasileiro em consonância com o Ministério da Defesa, por 

intermédio da Portaria Nr. 570, emitiu a Política de Gestão Ambiental do Exército, que 

tem como objetivo principal dá o início nas atividades relacionadas ao meio ambiente. 

a. Colaborar com a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, 
elaborando políticas, diretrizes e planos para o Exército e promovendo a sua 
execução. b. Colaborar com as ações do Governo Federal na gestão 
ambiental, realizando acordos e convênios, bem como participando, 
eventualmente, em forças-tarefas. c. Manter ligação com os Ministérios do 
Meio Ambiente e da Defesa, a fim de atuar em harmonia com a orientação 
geral da Política Nacional do Meio Ambiente e com a legislação específica 
das Forças Armadas. d. Implementar e desenvolver, no Exército, a gestão 
ambiental, permitindo a continuidade do cumprimento de sua destinação 
constitucional e atribuições subsidiárias. (BRASIL, 2001, p. 1). 
 

Ao se deparar com legislações e políticas ambientais das Forças Armadas de 

outros países, nota-se a preocupação com o meio ambiente e com o impacto que 

possa ser causado pela negligência aos cuidados com o meio ambiente. Conforme  

manual de Operação Logística do Exército Americano (2014, p. 4-18) “Early 

retrograde planning is essential and necessary to preclude the loss of materiel assets, 

minimize environmental impact, and maximize use of transportation capabilities. 

Planners must consider environmental issues”1. 

Nas instruções reguladoras para o sistema de gestão ambiental no âmbito do 

exército encontra-se o planejamento da Força Terrestre alusivo a gestão ambiental, 

 
1 O planejamento retrógrado inicial é essencial e necessário para impedir a perda de bens materiais, minimizar o 

impacto ambiental e maximizar o uso de recursos de transporte. Os planejadores devem considerar as questões 

ambientais (tradução nossa). 
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separados por capítulos de fácil entendimento e compreensão. No segundo capítulo 

está o sistema de gestão ambiental do EB (SIGAEB), que contém as generalidades 

do processo. No terceiro capítulo está vocacionado para a educação ambiental da 

força. Porém é no quinto capítulo que se encontra o core para este trabalho científico, 

sendo o capítulo que faz alusão a gestão de resíduos sólidos.  

Art. 42. Os procedimentos estabelecidos nas presentes normas para a gestão 
de resíduos sólidos nas organizações militares (OM) estão em conformidade 
com a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) e objetivam: I - identificar os tipos de resíduos 
sólidos gerados diretamente pelas OM, e estruturar o seu acondicionamento, 
tratamento e destinação final adequada; II - adequar os tipos de atividades 
geradoras de resíduos sólidos à legislação vigente; III - propiciar que sejam 
destinados às próprias OM os recursos provenientes da destinação dos 
resíduos sólidos para a reciclagem; IV - colaborar com a educação ambiental; 
e V - evitar os impactos negativos ao meio ambiente, à saúde coletiva e à 
imagem do Exército Brasileiro, advindos da destinação inadequada dos 
resíduos sólidos. (BRASIL, 2011, p. 45). 

Cabe as Organizações Militares estabelecerem procedimentos compatíveis 

com a IR 50 - 20, tudo com a finalidade de proporcionar adequação das atividades 

militares geradoras de resíduos sólidos (BRASIL, 2011). 

3.1.2 Logística Reversa 

O conjunto de ações e procedimentos a fim de viabilizar a coleta e a restituição 

de resíduos sólidos ao mercado e ao setor empresarial para seu reaproveitamento 

(BRASIL, 2011), de acordo com (FALCÃO, 2018) “é um meio de desenvolvimento 

econômico e social”, tendo em vista que os resíduos podem retornar ao mercado, 

gerando de certa forma uma “renda paralela” pelo seu rerrefino. 

De acordo com (FALCÃO, 2018 apud REVLOG, 2009) “A logística reversa, 

portanto, associa-se a todas as atividades logísticas de coletar, desmontar e 

processar produtos, utilizando parte de produtos e/ou materiais, de modo a assegurar 

uma recuperação sustentável do ponto de vista ambiental”. Ainda (FALCÃO, 2018 

apud MAGALHÃES, 2011) “A revalorização de um produto ou material usado é um 

dos objetivos da logística reversa, principalmente por reduzir a agressão ambiental ao 

evitar que resíduos sólidos sejam lançados diretamente ao meio ambiente”. 

Resume-se bem a ideia da logística reversa com a figura abaixo: 



12 

 

 
 

Figura 1: Logística Reversa 

Fonte: https://blog.texaco.com.br/ 
 

3.1.3 Impacto ambiental devido ao destino inadequado dos resíduos classe III. 

O resíduo classe III decorrente da manutenção dos equipamentos é 

praticamente em sua totalidade contaminado por substâncias tóxicas provenientes de 

seu uso, substâncias como chumbo, cromo, arsênio e etc. Tal contaminação pode ser 

oriunda da absolvição pela lubrificação realizada no interior dos motores, ou até 

mesmo de sua formula original (FALCÃO, 2018). 

Ressalta-se que tais substâncias toxicas se ingeridas vão se acumulando no 
interior do organismo.  

Esses contaminantes são em sua maioria bioacumulativos (ficam no 
organismo) e causam diversos problemas graves de saúde. Quando 
dispersado no meio ambiente ou utilizado de forma indevida, causa grandes 
prejuízos, afetando grande número de pessoas, a fauna e a flora, poluem o 
ar, inutilizam águas superficiais e danificam lençóis freáticos. Por não ser 
biodegradável, o óleo usado leva dezenas de anos para desaparecer do 
ambiente (FALCÃO, 2018, apud SOHN, 2007; GUSMÃO et al., 2013; 
HAMAWAND et al., 2013). 
 

O descarte dos resíduos decorrentes da classe III no solo pode chegar a atingir 

lençóis freáticos, podendo contaminar de maneira irreversível a água. Considera-se 

que um litro de óleo despejado de maneira incorreta pode ocasionar na contaminação 

de 1 milhão de litros, ocasionando em um impacto ambiental que poderá levar cerca 

de 300 anos para se degradar (WILLING, 2001). 

 

3.2 QUESTIONÁRIO 

O questionário distribuído teve como foco analisar o conhecimento básico 

alusivo a gestão ambiental das Organizações Militares (OM) que possuem a VBTP 

MSR 6x6 Guarani, tudo com a intenção de verificar se o cuidado com o meio ambiente 

dos militares daquelas OM’s está incutido na mentalidade de manutenção, seja 

individualmente ou de forma coletiva nas frações.  

https://blog.texaco.com.br/
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Com a intenção de obter a maior transparência e credibilidade o questionário, 

foi disponibilizado a todos os militares que tiveram contato com o carro mesmo que 

de forma breve, sendo Oficial ou Praça.  

 

GRÁFICO 1 – Militares que contribuíram com o questionário separado por ciclos hierárquicos e por 
Organização Militar. 

FONTE: O autor. 

Dentre todo o universo de militares, foi levantado que apenas uma pequena 

parcela realmente tinha conhecimento a respeito do Plano de Gestão Ambiental de 

sua Organização Militar. 

 

GRÁFICO 2 – Quantitativo de militares que tem conhecimento do Plano de Gestão Ambiental de sua 
OM. 

FONTE: O autor. 

Com o expressivo baixo resultado do gráfico 2, constata-se que a preocupação 

com a gestão ambiental pode estar sendo deixada de lado em detrimento a outras 

atividades corriqueiras das OM’s. 
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Na tentativa de identificar melhor onde está ocorrendo a falha, foi perguntado 

se em algum momento do ano de instrução havia recebido instrução militar alusiva a 

gestão ambiental.  

 

GRÁFICO 3 – Porcentagem de Militares que tiveram ou ministraram instrução alusiva a gestão 
ambiental. 

FONTE: O autor. 

Porém, mesmo com esse resultado alarmante obtido no gráfico 2, constata-se 

que as Unidades estão em consonância com a legislação e com as diretrizes vigentes 

do Escalão Superior no que tange a estrutura disponível para realização da 

manutenção das VBTP. 

 

GRÁFICO 4 – Demonstrativo da capacidade estrutural das OM. 
FONTE: O autor. 

3.3 ENTREVISTAS 

O formulário de entrevistas foi destinado a militares que trabalharam com a 

VBTP MSR 6x6 GUARANI explorando suas experiências vivenciadas enquanto 
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estiveram à frente na condução das atividades de manutenção do Material de 

Emprego Militar sob suas responsabilidades. O universo explorado foi no nível 

Comandante de Companhia, tendo em vista que estes estavam inseridos no 

planejamento das atividades, bem como na condução da execução prática, sendo o 

elo entre o direcionamento do comando da Unidade com os executores na ponta da 

linha. 

Com a consolidação do questionário realizado anteriormente a este formulário 

de entrevista, foi constatado possíveis falhas no planejamento e condução das 

atividades de manutenção no que tange a parte ambiental. Ressaltou-se a 

considerável parcela de militares que desconheciam o plano de gestão ambiental de 

sua OM, bem como aqueles que alegaram não ter recebido em nenhum momento do 

ano alguma instrução alusiva as diretrizes, cuidados, normas e procedimentos a 

respeito da mentalidade sustentável e ambiental. 

 Nas entrevistas com os especialistas, foi verificado que a rotina de manutenção 

teoricamente é exequível, inclusive com a correta e devida atenção aos preceitos 

ambientais. De modo geral, foi relatado que a gestão estava embasada em diagonais 

de manutenção, sendo estas diagonais separadas na semana, a cada quinzena, 

mensal e posteriormente um fechamento anual. Durante a semana, os especialistas 

relataram que no Comando Militar do Sul (CMS) e particularmente nas tropas 

blindadas e mecanizadas é obrigatório a realização da HORA AÇO2 diariamente, 

sendo ela prevista em Quadro de Trabalho Semanal, porém com a rotina acelerada e 

estonteante, devido as diversas atividades que impostas as frações muitas das vezes 

essa hora de manutenção não era realizada. Com a ideia de solucionar esse 

problema, geralmente o Comando da Unidade estipula que seja pega uma meia 

jornada durante a semana de trabalho para que toda Unidade realize sua manutenção, 

incluindo desta forma os blindados com sua HORA AÇO. 

Além da manutenção diária, era realizado a reunião quinzenal de blindados, 

momento em que o Subcomandante da Unidade poderia atestar as atividades de 

manutenção, bem como gerenciar e conduzir a gestão ambiental do Batalhão. Nesta 

reunião, os especialistas podiam realizar a exposição das melhores práticas e 

oportunidades de melhorias, bem como expor suas dificuldades na execução da 

manutenção. Em seus relatos, ficou claro que a preocupação com o meio ambiente 

 
2 Momento diário destinado única e exclusivamente a manutenção do Material de Emprego Militar - 01 (uma) hora 

contada no relógio. Geralmente realizada após o treinamento físico militar. 
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por parte do comando das Unidades, tendo em vista que constantemente o 

Subcomandante da Unidade cobrava a correta execução em toda a manutenção, 

incluindo o destino dos resíduos decorrentes da classe III. Na reunião quinzenal de 

manutenção participavam todos os agentes responsáveis pela gestão de manutenção, 

incluindo aqueles responsáveis pelos postos de abastecimento e lavagem da 

Unidade. 

De modo geral, os militares responsáveis pela condução e execução da 

manutenção tinham conhecimento dos planos de gestão ambiental, porém por 

motivos externos a suas atribuições acabavam por desconsiderar de certa forma a 

necessidade de constantemente relembrar os seus subordinados com relação a 

mentalidade de sustentabilidade das atividades militares, principalmente as 

relacionadas ao correto destino ao resíduos decorrentes da classe III. 

Tais desconsiderações ficam nítidas quando mais de 80% alegam não ter 

recebido instrução alusiva a preocupação ambiental alinhada com a grande 

quantidade expressando que desconhecem o plano de gestão ambiental da OM. Tudo 

isso é devido a “teoria dos pratos girando”3 com o aumento de atividades extras que 

aparecem diariamente, atrapalhando sensivelmente a correta execução da diagonal 

de manutenção, prejudicando a atenção merecida aos preceitos ambientais. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho científico objetivou-se a analisar de maneira geral a gestão 

ambiental das Unidades do Exército que possuem como material de emprego militar 

a viatura blindada de transporte de pessoal média sobre rodas Guarani alusivas ao 

destino que é dado aos resíduos classe III. 

A preocupação com o meio ambiente tem ganhado cada vez mais espaço no 

dia a dia da sociedade brasileira, e a Força Terrestre alinhada com esses ideias vem 

junto caminhando passo a passo, buscando corrigir as oportunidades de melhoria, 

nunca se contentando com os resultados obtidos, sempre com o intuito de melhorar a 

qualidade da gestão ambiental tendo em vista tamanha responsabilidade por todos os 

rincões do país. 

No decorrer desta pesquisa foram levantados pontos que merecem uma 

observação mais detalhada, tendo como exemplo a atenção ao tema, bem como a 

 
3 A teoria consiste em algo bem simples: você não pode focar só em um prato, pois assim os outros irão cair. A 

partir do momento em que você começar a girar o primeiro, deve ficar “expert” em mantê-lo girando, para só 

depois passar para o segundo. 
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qualidade da instrução ministrada aos agentes responsáveis da manutenção das 

Unidades Mecanizadas. Porém, constata-se ótimos exemplos na gestão da 

manutenção, como as reuniões de manutenção realizadas sob gerencia do 

subcomandante da Organização Militar, mitigando falhas, corrigindo prumos e 

conduzindo da melhor forma possível a gestão de manutenção e ambiental da 

Unidade. 

Cabe ressaltar como uma das melhores formas de destinação dos resíduos 

classe III decorrentes da manutenção é por intermédio do sistema de rerrefino, 

reciclando os óleos usados, recolocando-os no mercado, diminuindo 

consubstancialmente a degradação do meio ambiente. Ressalta-se ainda, que as 

Unidades Mecanizadas do Exército estão bem equipadas no que tange as instalações 

alusivas ao abastecimento e lavagem, cumprindo as legislações atinentes a 

separação água e óleo que deva ser feita.  

Como conclusão, é importante salientar e deixar mais uma ideia de que as 

Organizações Militares criem projetos buscando a melhoria no processo da gestão 

dos resíduos decorrentes da manutenção da classe III, principalmente no que diz 

respeito ao seu destino, e que se incutirmos na Força Terrestre a mentalidade de 

gestão ambiental, tendo em vista a sua vasta capilaridade em todo território nacional, 

melhor estará sendo tratado o meio ambiente. 
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ANEXO A: Solução Prática 
 

 

A presente pesquisa concluiu que a temática Meio Ambiente está totalmente 

em voga atualmente, não podendo a Força Terrestre, por intermédio de seus agentes, 

deixar passar desapercebido os possíveis impactos ambientais causados por 

descuidos e/ ou negligências na correta manutenção e destinação dos resíduos 

Classe III. Desta forma, os agentes da manutenção na ponta da linha devem ter como 

foco a percepção da mentalidade na gestão ambiental com a mesma seriedade que 

deve ser dado a manutenção propriamente dita.   

Para que a mentalidade de Gestão Ambiental seja incutida de forma 

permanente nas Unidade de Infantaria Mecanizada do Exército Brasileiro, é 

importante que: 

- Durante a execução do ano de instrução, o Chefe 3ª Seção,  sendo 

assessorado pelo Chefe 4ª Seção/ Fiscal Administrativo, deve planejar 

trimestralmente tempos de instrução destinados a política de Gestão Ambiental da 

Organização Militar, podendo desta forma contemplar por mais de uma vez os 

assuntos atinentes ao meio ambiente; 

- Seja realizado a cada 15 (quinze) dias a Reunião de Manutenção de 

Blindados, sendo gerenciada pelo Subcomandante, com participação de todos os 

agentes da manutenção, verificando o nível e o grau de manutenção das viaturas 

blindadas, os óbices e, o trabalho realizado, podendo ao final ter um panorama 

completo da Unidade, e se for o caso direcionar esforços para o bem comum; 

- As Unidades procurem sempre buscar a destinação dos resíduos Classe III 

decorrentes da manutenção seja feita por convênios de rerrefino e logística reversa;  

- A confecção de relatórios é primordial para que não haja solução de 

continuidade no ciclo de produção de conhecimento, devendo ser de caráter 

obrigatório.   
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ANEXO B: Questionário 
 

Prezado, 

Este formulário constitui parte do Artigo Científico do Cap Inf FELIPE SILVÉRIO 

BARBOSA, atualmente cursando a ESAO, e destina-se a colher informações dos 

Oficiais e Praças das Organizações Militares que possuem a Viatura Blindada de 

Transporte de Pessoal Média Sobre Rodas 6x6 GUARANI, bem como aqueles que já 

tiveram algum contato com o carro. 

Em seu escopo, o presente questionário coletará informações alusivas à forma pelas 

quais são tratados os resíduos decorrentes da manutenção de combustíveis e 

lubrificantes da VBTP MSR 6x6 GUARANI. Pretende-se, por intermédio da 

compilação dos dados coletados, fornecer subsídios científicos capazes de analisar 

como está a Gestão Ambiental das Unidades que possuem a VBTP MSR 6x6 

GUARANI, verificando os pontos fortes e fracos, e ao final, sugerir oportunidades de 

melhoria. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir, sobremaneira, para o resultado 

desta pesquisa. Desde já, agradeço a colaboração em compartilhar experiências, 

percepções e conhecimentos que irão contribuir com o presente Artigo, e coloco-me 

a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, por intermédio dos 

seguintes contatos: 

Nome: FELIPE SILVÉRIO BARBOSA (Capitão de Infantaria - AMAN 2009) 

E-mail: silverio.felipe@eb.mil.br 

Os dados aqui coletados serão tabulados e apresentados apenas de forma estatística. 

*Obrigatório 

___________________________________________________________ 

1. Qual seu Posto/ Graduação? * 

(__) Cel 
(__) TC 
(__) Maj 
(__) Cap 
(__) Ten 
(__) ST 
(__) 1º Sgt 
(__) 2º Sgt 
(__) 3º Sgt 
(__) Cb 
___________________________________________________________ 

2. Em qual Organização Militar (OM) o senhor teve contato com o carro? * 

(__) 30º BI Mec 
(__) 33º BI Mec 
(__) 34º BI Mec 
(__) 36º BI Mec 
(__) 1º BI Mtz (ES)  
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(__) 2º BI Mtz (ES) 
(__) 57º BI Mtz (ES) 
(__) Outro: 
___________________________________________________________ 

3. Qual a função do Sr? * 
(__) Cmt OM 
(__) S Cmt OM 
(__) Fisc Adm 
(__) S4 
(__) Cmt Cia 
(__) Cmt Pel Fuz 
(__) Ch SIB 
(__) Cmt Pel Mnt Trnp 
(__) Aux SIB 
(__) Enc Mat 
(__) Ch Tu Mnt Bld 
(__) Mec Vtr Bld 
(__) Mot Vtr Bld 
(__) Atd Mtr 
___________________________________________________________ 

4. Na OM existe Plano de Gestão Ambiental? * 

(__) SIM 
(__) NÃO 
(__) DESCONHEÇO 

__________________________________________________________ 

Plano de Gestão Ambiental. 
5. O Plano de Gestão Ambiental (PGA) de sua OM contempla atividades 
relativas aos resíduos decorrentes da Classe III (Combustíveis, Óleos e 
Lubrificantes)? * 
(__) SIM 
(__) NÃO 
(__) DESCONHEÇO 
___________________________________________________________ 
6. No PGA de sua OM estabelece e mantem mecanismos que possam ser 
acionados a qualquer momento para atender às emergências e eventos 
não controlados? * 
(__) SIM 
(__) NÃO 
(__) DESCONHEÇO 
___________________________________________________________ 
7. O PGA da OM está em conformidade com o PGA da Região Militar? * 
(__) SIM 
(__) NÃO 
(__) DESCONHEÇO 
(__) Outro: 
___________________________________________________________ 
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Logística Reversa 
8. O Sr em algum momento do ano de instrução recebeu instruções que o 
capacitassem a trabalhar levando-se em conta o meio ambiente? * 
(__) SIM 
(__) NÃO 
___________________________________________________________ 

9. Sua OM é estruturada para acondicionar, tratar e dar o correto destino 
aos Resíduos Sólidos da Classe III? * 
Entende-se como Resíduos Sólidos da Classe III os Combustíveis, os 
Óleos e os Lubrificantes 
(__) SIM 
(__) NÃO 
___________________________________________________________ 

10. Sua OM pratica a Logística Reversa? * 
Entende-se por Logística Reversa o conjunto de ações, procedimentos e 
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos 
ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 
(__) SIM 
(__) NÃO 
___________________________________________________________ 

11. Sua OM possui Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação 
(PALL), Posto de Lavagem e Lubrificação (PLL) ou Posto de Abastecimento 
(PA)? * 
(__) PALL 
(__) PLL 
(__) PA 
___________________________________________________________ 

12. NO PALL, PLL ou PA de sua OM existem dispositivos separadores 
água-óleo para o recebimento dos efluentes e águas contaminadas com 
graxas e óleos derivados das áreas de manutenção, lubrificação, 
abastecimento, lavagem de viaturas e máquinas, além das oficinas 
mecânicas? * 
(__) SIM 
(__) NÃO 
___________________________________________________________ 

13. Os dispositivos separadores água-óleo são compostos por, no mínimo, 
caixa desarenadora, sistema separador água-óleo e caixa coleta de óleo? 
* 
(__) SIM 
(__) NÃO 
___________________________________________________________ 

Obrigado por sua participação! 
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ANEXO C: Entrevista 

Este instrumento constitui parte do Artigo Científico do Cap Inf FELIPE 

SILVÉRIO BARBOSA, atualmente cursando a ESAO, e destina-se a colher 

informações a respeito de como foi realizada a condução da gestão ambiental em 

Unidades Militares que possuem a Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média 

Sobre Rodas 6x6 GUARANI. 

Este trabalho se propões a averiguar e analisar a forma em que está sendo 

conduzida a gestão ambiental no processo de manutenção do carro, bem como 

verificar os cuidados com o devido trato aos resíduos decorrentes da classe III. 

Esta entrevista tem por finalidade levantar informações e dados relativos a 

forma pela qual está sendo conduzida a gestão ambiental, e identificar possíveis 

desvios no processo. A experiência profissional do senhor irá contribuir, 

sobremaneira, para o resultado desta pesquisa. Desde já, agradeço a colaboração em 

compartilhar experiências, percepções e conhecimentos que irão contribuir com o 

presente Artigo. 

Os dados aqui coletados serão tabulados e apresentados apenas de forma 

estatística. 

IDENTIFICAÇÃO 

Local e Data: __________________________, _____________________________. 

Entrevistado: ________________________________________________________. 

OM que teve contato com o carro: _______________________________________. 

PERGUNTAS 

01. Durante o período que o Sr teve contato com a VBTP MSR 6x6 GUARANI, qual 

função desempenhava? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

02. Relate como era realizado o planejamento da manutenção dos meios sob sua 

responsabilidade. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

03. Como era encarado a gestão ambiental no planejamento das atividades diárias de 

manutenção, principalmente com relação ao destino de resíduos classe III? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

04. Com a finalidade de melhor entender as práticas de manutenção realizadas sob 

sua responsabilidade, existia algum motivo que o conduzisse a por vezes não dar a 

devida atenção aos preceitos ambientais, seja no planejamento da atividade ou até 

mesmo em sua prática? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

05. Pelo questionário distribuído anteriormente a esta entrevista, foi constatado que 

considerável parcela do efetivo das Unidades não tinha conhecimento a respeito do 

Plano de Gestão Ambiental da OM ou até mesmo não haviam tido alguma instrução 

a respeito do tema. O que pode ter ocasionado esse fato? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

06. Quais eram os principais fatores complicadores, levando-se em conta a sua 

experiência no período em que esteve à frente do planejamento ao mesmo passo da 

execução, que contribuíam para que não fosse realizado atividades com a 

mentalidade sustentável, com práticas ambientais? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

07. O Sr deseja fazer mais alguma colocação que ache, em sua opinião importante 

para este trabalho científico? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Obrigado por sua colaboração e participação. 


