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RESUMO 
Este estudo científico se propõe a analisar a gestão ambiental atinente aos resíduos gerados pelas 
atividades de manutenção da Viatura Blindada de Combate Antiaérea Gepard 1 A2 e sua relação 
com o meio ambiente. O objetivo geral do trabalho é identificar de forma simplificada quais medidas 
evitam os danos ambientais decorrentes da manutenção das VBC AAe GEPARD 1 A2. Nesse 
trabalho, foram feitas pesquisas em leis, normas, diretrizes e portarias do EB referentes aos assuntos 
de meio ambiente, mas também, contou-se com as informações fornecidas por militares especialistas, 
por meio de questionários. Os resultados obtidos serviram de base para propostas de medidas 
mitigadoras a fim de buscar uma gestão ambiental mais eficiente nas OM de Artilharia dotadas por 
essas viaturas blindadas. 
 
Palavras-chave: Gestão, Meio Ambiente, Resíduos, Manutenção 

 
 
 
 
ABSTRACT 
This scientific study proposes to analyze the environmental management related to the residues 
generated by the maintenance activities of the Gepard 1 A2 Anti-Aircraft Combat Vehicle and its 
relationship with the environment. The general objective of the work is to identify in a simplified way 
which measures avoid the environmental damage resulting from the maintenance of VBC AA and 
GEPARD 1 A2. In this work, research was done on laws, standards, guidelines and ordinances of the 
EB regarding environmental issues, but also, it relied on the information provided by military 
specialists, through questionnaires. The results obtained served as a basis for proposals for mitigating 
measures in order to seek a more efficient environmental management in the Artillery OMs equipped 
with these armored vehicles. 
 
Keywords: Management, Environment, Waste, Maintenance 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, muito se discute a respeito dos efeitos ambientais resultantes 

das ações humanas em escala global. A temática meio ambiente está cada vez mais 

nas agendas de empresas multinacionais, órgãos federais e diversos setores da 

sociedade, sendo o foco de discussões e reflexões em todos os níveis, atingindo 

desde o indivíduo até a coletividade.  

O presente trabalho busca analisar a gestão dos resíduos gerados pela 

manutenção da VBC AAe GEPARD 1 A2 e sua relação com o meio ambiente. Nesse 

contexto, destaca-se a relevância da correta destinação dos resíduos gerados pelas 

atividades de manutenção de tais viaturas, de acordo com as normas vigentes. 

 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 com o meio ambiente e com os impactos ambientais  

causados pelos agentes federais fizeram com que a União, por meio de suas 

Instituições e Agências, emitissem diversas diretrizes atinentes ao tema, tendo por 

base o livro Defesa e Meio Ambiente: Preparo com sustentabilidade, produzido pelo 

Ministério da Defesa (MD) (BARBOSA, 2019). 

No cenário internacional, desde a ECO 92, a reunião pela qual as nações 

Unidas levaram ao protagonismo mundial o tema meio ambiente, os Estados 

membros da ONU se reúnem, sazonalmente, para debater sobre a forma mais 

adequada de proporcionar um legado ambiental para as futuras gerações 

(BARBOSA, 2019).  

Na atualidade, dado os avanços da tecnologia, a geração de resíduos sólidos 

é uma das grandes problemáticas enfrentadas pelas instituições e, sendo assim, 

também pelas Organizações Militares, tendo em vista a dificuldade encontrada para 

o correto descarte desses resíduos, evitando impactos ao meio ambiente. 

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 Sisnava, 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 apud BARBOSA, 2019, p. 4).  



2 

 

A logística reversa é uma solução para resolver o problema de destinação dos 

resíduos, e deve-se tê-la em mente como uma das metas principais a serem 

alcançadas, pois com essa prática é possível operacionalizar a coleta e a destinação 

dos resíduos ao setor empresarial, para reaproveitamento na produção de outros 

produtos.  

1.1 PROBLEMA 

As atividades de manutenção executadas pelas garagens blindadas em uma 

Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada (Bia AAAe AP), nas Viaturas 

Blindadas de Combate Antiaéreas (VBC AAe) GEPARD 1 A2, produzem uma grande 

quantidade de resíduos. Desse modo, torna-se necessária a correta destinação 

desses materiais, bem como o estudo dos impactos ambientais ocasionados por 

uma destinação imprópria. 

Neste contexto, um planejamento adequado torna-se fundamental para 

reduzir ou impedir os danos ambientais. Atividades como substituição de óleo de 

motor, de peças e filtros, troca de almofadas das lagartas, além da utilização de 

panos e estopas contaminados podem configurar relevante ameaça ao meio 

ambiente.  

Com o objetivo de analisar a Gestão Ambiental nas Organizações Militares 

dotadas da VBC AAe GEPARD 1 A2, foi formulado o seguinte questionamento: 

Quais medidas podem evitar os impactos ambientais decorrentes das 

atividades de manutenção das VBC AAe GEPARD 1 A2? 

1.2 OBJETIVOS 

Diante do problema exposto, este trabalho visa identificar as medidas que 

evitem os danos ambientais causados nas atividades de manutenção da VBC AAe 

GEPARD 1 A2.  

Para possibilitar o cumprimento do objetivo geral de estudo, foram formulados 

os seguintes objetivos específicos: 

a) Analisar a destinação dos resíduos gerados das manutenções realizadas nas 

garagens blindadas; 

b) Analisar os possíveis impactos da destinação incorreta dos resíduos ao meio 

ambiente; 

c) Analisar os Planos de Gestão Ambiental das OM detentoras da VBC AAe 



3 

 

GEPARD 1 A2, verificando se estão conforme a legislação em vigor no Exército; 

d) Identificar entraves que dificultam a adoção de medidas mitigadoras; e 

e) Propor soluções para que sejam sanados tais entraves a fim de possibilitar 

que as medidas mitigadoras alcancem o efeito desejado. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Diante da sociedade cada vez mais preocupada com a sustentabilidade dos 

recursos naturais, a Força Terrestre buscou um alinhamento com as legislações e 

normas civis atinentes à destinação de resíduos decorrentes das atividades de 

manutenção.   

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

2001, aprovou a Diretriz Estratégica de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro. 

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. Desse modo, ficou definido que o Estado-Maior do 

Exército (EME) inserisse a Política de Gestão Ambiental do EB na Política Militar 

Terrestre da Instituição. Tais medidas ratificam a preocupação cada vez mais 

presente na Força Terrestre em cumprir as normas ambientais, com alto grau de 

fiscalização (JUNIOR, 2019). 

Nesse contexto, esta pesquisa torna-se importante uma vez que propõe 

medidas que permitirão com que as Bia AAAe AP, particularmente nos seus 

pavilhões de manutenção Gepard, estejam alinhadas com os objetivos do Exército 

Brasileiro, o que, além da preservação ambiental, contribui para a boa imagem da 

Força. Além disso, o referido estudo poderá ser utilizado como fonte de consulta 

para buscar as boas práticas ambientais nas atividades de manutenção, o que 

poderá proporcionar na melhora da gestão ambiental dessas Organizações Militares. 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica das fontes, 

questionários, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio 
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dos questionários foram fundamentais para a análise ambiental das Bia AAAe AP. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, por meio 

de questionário que mostrou a realidade encontrada atualmente nas Bia AAAe AP 

acerca da gestão de resíduos gerados pela manutenção das VBC AAe GEPARD 1 

A2. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 A revisão bibliográfica, quanto ao objetivo geral, foi realizada utilizando as 

palavras-chave gestão ambiental, resíduos, manutenção, óleos lubrificantes, meio 

ambiente, e Exército Brasileiro, em sítios eletrônicos na internet, e biblioteca digital 

do Exército, sendo selecionados apenas os artigos na língua portuguesa e inglesa. 

O sistema de busca foi complementado pela coleta manual de publicações e 

manuais do EB referentes ao tema. Desse modo, foram gerados subsídios para que 

fosse possível analisar a gestão ambiental nas Organizações Militares que realizam 

a manutenção das VBC AAe GEPARD 1 A2, onde existe produção de resíduos 

sólidos e líquidos e que podem constituir ameaça ambiental. 

 

a. Critério de inclusão: 

- Legislação ambiental brasileira; 

- Instruções, Regulamentos e Portarias do EB atinentes à gestão ambiental; e 

- Estudos realizados em português ou inglês, relacionados à gestão ambiental. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam resíduos que não são gerados pelas 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 por meio do questionário. 

2.2.1 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais que 

ocupam claros e funções no Quadro de Cargos Previstos (QCP) das Baterias de 

Artilharia Antiaérea Autopropulsadas do Exército Brasileiro, que se encontram na 

ativa, dentro das respectivas funções de Subcomandante, Fiscal Administrativo, 
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Chefe da 4ª Seção, Chefe da Seção de Manutenção de Blindados e Comandante da 

Bateria de Tiro. Dessa forma, buscou-se verificar junto aos recursos humanos que 

estão sendo empregados nas atividades de manutenção se existe um planejamento 

de gestão ambiental na Bateria, quais as principais medidas estão sendo adotadas e 

as dificuldades encontradas. 

A população estimada foi de 9 militares, considerando as funções 

supracitadas nas duas Baterias de Artilharia Antiaérea Autopropulsadas do EB, uma 

vez que em uma delas o oficial encontra-se acumulando função de S4/Fiscal Adm. 

          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 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como 

ideal (nideal) foi de 8. 

A amostra foi selecionada nas duas Organizações Militares do Exército 

Brasileiro que possuem a VBC AAe GEPARD 1 A2, de maneira a não haver 

interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios específicos. A 

sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta (e-mail) para 

9 militares que atendiam os requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, 

somente 8 respostas foram obtidas (100% de nideal e 88,88% 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 

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

conhecimento obtido por meio da pesquisa bibliográfica e documental aos resultados 

alcançados por meio dos questionários. 
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3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 

3.1.1 A Gestão Ambiental no Exército Brasileiro 

            O Exército Brasileiro, diante da necessidade de acompanhar a crescente 

preocupação com a sustentabilidade ambiental por parte da sociedade moderna, 

elabora diversos documentos normativos referentes às atividades de proteção 

ambiental. Desta forma, por meio da Portaria nº 386 do EME, de 09 de junho de 

2008, IG 20-10, o Exército aprova as normas que visam orientar as ações da Política 

Militar Terrestre para o gerenciamento ambiental efetivo, de modo a garantir a 

adequação à legislação pertinente e continuar promover a histórica convivência 

harmônica do Exército Brasileiro com o meio ambiente. 

          As Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão Ambiental no Âmbito do 

Exército Brasileiro, IR 50-20, estabelecem os procedimentos operacionais, 

educativos, logísticos, técnicos e administrativos do Exército Brasileiro para o 

gerenciamento ambiental efetivo, dando cumprimento ao que prescreve as IG 20-10, 

de modo que assegure a adequação à legislação e o cumprimento do dever de 

defender, preservar, melhorar e recuperar o meio ambiente para as presentes  e as 

futuras gerações (BRASIL, 2011). 

3.1.2  Política ambiental de resíduos sólidos no Exército 

           A Política de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (PGAEB) é estabelecida 

de acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente, visando garantir o 

aperfeiçoamento contínuo do desempenho do Exército no tocante à: preservação, 

proteção e melhoria da qualidade ambiental (BRASIL, 2010). 

          Dentre os objetivos principais da Política de Gestão Ambiental do Exército 

Brasileiro (PGAEB), cabe salientar: 

[…] 

d. Implementar e desenvolver, no Exército, a gestão ambiental, 

permitindo a continuidade do cumprimento de sua destinação 

constitucional e atribuições subsidiárias. 

[…] 
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g. 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. 

[…] 

j. Estimular a formação e o desenvolvimento da consciência ambiental 

do público interno, voltada à preservação, melhoria e à restauração de 

recursos ambientais. 

k. Praticar a preservação ambiental, empregando os meios disponíveis 

e adotando medidas que evitem ou mitiguem a degradação do meio 

ambiente. 

[…] 

o. Difundir dados e informações da gestão ambiental, demonstrando o 

comprometimento do Exército no esforço brasileiro da preservação 

ambiental. 

[…] 

q. Melhorar a qualidade ambiental das áreas sob jurisdição do Exército. 

(BRASIL, 2010, p. 3) 

             Diante do exposto, observa-se a importância da destinação correta dos 

resíduos produzidos pelas atividades de manutenção nas OM e o desenvolvimento 

da mentalidade de gestão ambiental, voltada à preservação. 

           A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída pela Lei Nº 12.305, de 2 

de agosto de 2010, onde definiu-se os responsáveis pela produção dos resíduos, 

bem como o conceito 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 o plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 
exigidos na forma desta Lei (BRASIL, 2010, p. 2). 
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           Nas IR 50-20, seu quarto capítulo faz alusão à gestão dos 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 coma 
educação ambiental; 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). 

Art.44. Cabe a OM estabelecer procedimentos compatíveis com estas IR, a 
fim de proporcionar adequação das atividades militares geradoras de RS à 
legislação vigente (BRASIL, 2011, p.45). 

 

3.1.3  Logística Reversa 

           Logística Reversa é 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 (BRASIL, 2011). 

           Segundo a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, os fornecedores são 

obrigados  a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. Abrange os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de: produtos cuja embalagem, após o 

uso, constitui resíduo perigoso; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus 

resíduos e embalagens; lâmpadas; produtos eletroeletrônicos e seus componentes 

(BRASIL, 2011). 

          A logística reversa é um meio de desenvolvimento econômico e social, pois os 

resíduos podem retornar ao mercado, gerando uma renda paralela pelo seu rerrefino 

(FALCÃO,2018 apud BARBOSA, 2019). 

          Ainda, a logística reversa associa-se a todas as atividades logísticas de 

coletar, desmontar e processar produtos, utilizando parte de produtos ou materiais, 

de modo a garantir uma recuperação sustentável do ponto de vista ambiental 

(REVLOG, 2009 apud BARBOSA, 2019). 

         Um dos objetivos da logística reversa é a revalorização de um produto ou 

material usado, pois reduz a agressão ao meio ambiente ao evitar que resíduos 
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sólidos sejam lançados diretamente ao meio ambiente (MAGALHÃES, 2011 apud 

BARBOSA, 2019).  

         As Organizações Militares que, em suas atividades rotineiras, produzirem 

todos ou parte dos resíduos listados no Art 73 das IR 50-20 (óleos lubrificantes, seus 

resíduos e embalagens; baterias, etc), devem adotar a sistemática da Logística 

Reversa, atendendo ao estabelecido pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2011). 

        A figura abaixo representa a sistemática da Logística Reversa: 

 

FIGURA 1- Logística Reversa  

 Fonte: Google imagens 

 

 3.1.4 A destinação inadequada dos resíduos classe III e o impacto ambiental 

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 fórmula original (FALCÃO, 
2018 apud BARBOSA, 2019, p. 12). 

 

         O descarte inadequado do resíduo classe III 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 provocar a contaminação de 1 

milhão de litros de água, resultando em um dano ambiental que poderá levar cerca 

de 300 anos para se reverter (WILLING, 2001 apud BARBOSA, 2019). 

         De acordo com as IR 50-20, todas as OM que possuem Posto de Lavagem e 

Lubrificação (PLL) deverão manter dispositivos separadores água-óleo para o 

recebimento dos efluentes e águas contaminadas com graxas e óleos derivados das 
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áreas de manutenção e lavagem de viaturas. Os dispositivos separadores água-óleo 

devem ser compostos por, no mínimo, caixa separadora, sistema separador água-

óleo e caixa coleta de óleo (BRASIL, 2011). 

Todo o óleo lubrificante usado ou contaminado na OM deverá ser, 
obrigatoriamente, recolhido, podendo ser destinado ao reaproveitamento, à 
reciclagem, ou ter destinação de forma a não afetar negativamente o meio 
ambiente (BRASIL, 2011, p.56). 

São proibidos quaisquer descartes de óleo ou resíduos oleosos em solos, 
nas águas superficiais, nas águas subterrâneas e nos sistemas de esgoto 
ou de drenagem de águas pluviais (BRASIL, 2011, p.56). 

            

            Do acima exposto, verifica-se que é fundamental a correta gestão ambiental 

nos pavilhões de manutenção Gepard e respectivas rampas de lavagem de viaturas 

blindadas. Em tais locais, há uma grande geração de resíduos classe III oriundos 

das manutenções preventivas das viaturas blindadas, como óleos lubrificantes 

usados que foram substituídos,  e diversos panos e estopas contaminados por óleos 

durante as atividades de limpeza e lubrificação.  

 

 

FIGURA 2 – resíduo classe III constitui risco ao meio ambiente 

 Fonte: Google imagens 

 

3.1.5 Plano de Gestão Ambiental nas OM (PGA OM) 

           O PGA OM é um documento produzido pela OM para o planejamento das 

ações atinentes ao meio ambiente, tendo por finalidade definir as ações e as 

medidas necessárias para regular as atividades e uniformizar os procedimentos para 

a execução da gestão ambiental, de maneira a adequar a realização das atividades 



11 

 

administrativas, logísticas e de preparo e emprego da OM às leis ambientais 

vigentes. O PGA OM deve ser atualizado anualmente (BRASIL, 2011). 

           Diante do exposto, observa-se que todas as atividades de manutenção das 

VBC AAe GEPARD 1 A2 devem estar adequadas às leis ambientais vigentes, com 

as ações e medidas necessárias contempladas nos PGA das Baterias de Artilharia 

Antiaérea Autopropulsadas.  

            As IR 50-20 estabelecem os seguintes objetivos específicos do PGA OM: 

a. Estabelecer os procedimentos que deverão ser adotados para minimizar os 
impactos ambientais decorrentes das atividades administrativas, logísticas e de 
preparo e emprego da OM. b. Desenvolver, nos integrantes da OM, a consciência  
sócio-ambiental voltada para a preservação e a conservação do meio ambiente. c. 
Proporcionar a capacitação e o treinamento de recursos humanos em gestão 
ambiental para atender às exigências da Força Terrestre, no cumprimento da 
legislação ambiental. d. realizar ações de recuperação do meio ambiente, sempre 
que possível, nas áreas degradadas em conseqüência das atividades e 
empreendimentos militares. e. Buscar permanentemente a melhoria da qualidade 
ambiental. f. Estimular a proposição e execução de Projetos Ambientais (PA), 
buscando, sempre que possível, as parcerias com instituições públicas e privadas 
voltadas para a preservação do meio ambiente (BRASIL, 2011, p.84 e p.85). 

 

3.1.6 A Seção de Manutenção Gepard e os resíduos gerados na Mnt das VBC 

            A atividade de manutenção é fator primordial e indispensável para o sucesso 

de uma tropa blindada. As Baterias de Artilharia Antiaérea Autopropulsadas do 

Exército Brasileiro, para que possam cumprir suas missões voltadas à defesa e 

soberania do país, precisam que seus blindados estejam disponíveis e prontos para 

o emprego imediato. Desse modo, as Seções de Manutenção Gepard exercem 

função de extrema relevância para a garantia dessa operacionalidade e buscam 

cada vez mais a eficiência nas suas atividades, tendo em vista o contexto desafiador 

proporcionado pela complexidade da manutenção desses materiais com alta 

tecnologia embarcada e recursos muitas vezes limitados. 

           A eficiência na manutenção é alcançada não somente pelo resultado final que 

é a frota blindada em plenas condições de emprego operacional, mas também pelas 

medidas adotadas em consonância com as normas de segurança e ambientais. As 

oficinas e postos de lubrificação e lavagem devem se adequar a estas normas, 

protegendo seus integrantes, como também o meio ambiente (JUNIOR, 2019). 

            Atividades de manutenção das VBC AAe GEPARD 1 A2 como substituição 

de filtros, troca de peças, lubrificação de chassi e armamentos, substituição ou 
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recompletamento de óleos lubrificantes, reparos elétricos, troca de almofadas das 

lagartas e lavagem são realizadas regularmente para possibilitar a disponibilidade da 

frota. Entretanto a execução de tais atividades produz uma gama de resíduos 

sólidos como panos e estopas contaminados, filtros, peças estragadas, e efluentes 

como óleos que, quando não destinados de maneira adequada, acarretam em 

graves problemas ao meio ambiente. 

 

FIGURA 3- pavilhão de manutenção do Gepard 

 Fonte: O autor 

 

3.2 INFORMAÇÕES COLETADAS 

           A partir dos conhecimentos adquiridos na pesquisa bibliográfica e 

documental, foi confeccionado um questionário com o foco de analisar o 

conhecimento de gestão ambiental das Organizações Militares que possuem a VBC 

AAe GEPARD 1 A2, tudo com a intenção de coletar informações de militares que 

servem naquelas Baterias e que possuem, dada as funções que exercem, grau de 

responsabilidade no controle e fiscalização da gestão ambiental de suas Unidades. 

Dessa forma, foram enviados questionários aos militares que exercem 

funções de Subcomandante, Fiscal Administrativo, Chefe da 4ª Seção, Chefe da 

Seção de Manutenção de Blindados e Comandante da Bateria de Tiro. Assim, 

buscou-se verificar junto aos recursos humanos que estão sendo empregados nas 

atividades relacionadas com a manutenção se existe uma mentalidade de gestão 

ambiental nas Baterias, quais as principais medidas estão sendo adotadas e as 

dificuldades encontradas. 
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GRÁFICO 1- Militares que responderam o questionário separado por função  

 Fonte: O autor 

          Com a finalidade de verificar se os militares responsáveis pela gestão da 

manutenção estão cientes das demandas ambientais de suas Organizações 

Militares, foi perguntado se conheciam o PGA das respectivas Bia AAAe AP, 

obtendo-se o seguinte resultado: 

 

GRÁFICO 2- Militares que conhecem o PGA - OM 

 Fonte: O autor 

           Verifica-se no gráfico 2 acima, que a totalidade do efetivo questionado 

conhece o Plano de Gestão Ambiental de sua OM. O conhecimento do PGA por 

parte dos militares que possuem, dada as funções que exercem, grau de 

responsabilidade no controle e fiscalização da gestão ambiental de suas OM é de 

grande importância para que possam ser atingidos os objetivos propostos no referido 
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documento, e seja de fato executado o que está previsto na legislação ambiental 

vigente. 

          Posteriormente, foi questionado se as OM possuem militar responsável pelos 

assuntos ambientais, obtendo-se o seguinte resultado: 

 

GRÁFICO 3- OM que possuem militar responsável por assuntos ambientais 

 Fonte: O autor 

            Diante do exposto no gráfico 3, pode-se verificar que as duas Organizações 

Militares, detentoras de VBC AAe GEPARD 1 A2, possuem militar responsável pelos 

assuntos ambientais. Esse militar deve providenciar o acesso e divulgação do PGA-

OM para os demais militares inseridos na gestão ambiental dos resíduos.  

           A capacitação do pessoal é fator preponderante para o sucesso no 

cumprimento das missões de qualquer tipo de Organização Militar. A busca pelo 

crescimento da consciência ambiental deve ser estimulada nos efetivos das Baterias 

de Artilharia Antiaérea Autopropulsadas, no sentido de serem trabalhadas 

competências que permitirão a evolução da mentalidade de gestão de meio 

ambiente, contribuindo para um ambiente de trabalho preservado e também para 

saúde dos próprios militares. O gráfico 4, abaixo, indica que é desenvolvida a 

capacitação do pessoal por meio de instruções ambientais ministradas ao longo do 

ano. 
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GRÁFICO 4- OM que ministram instruções ambientais 

 Fonte: O autor 

           No tocante a gestão de resíduos, verificou-se que ambas OM possuem um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme pode ser 

observado no gráfico 5 abaixo. O PGRS é um documento que normatiza 

procedimentos e metas para gestão de resíduos, e nele constam as etapas do 

contato com os materiais: segregação, acondicionamento, coleta, tratamento e 

destinação final. Desse modo, o PGRS configura como ferramenta primordial para a 

correta gestão. Um modelo deste documento é disponibilizado pela Diretoria de 

Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA) por meio da “ Cartilha de Práticas 

Ambientais nas Organizações Militares do Exército Brasileiro”.  

 

 

GRÁFICO 5- OM que possuem PGRS 

 Fonte: O autor 
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           Na busca pela eficiência na Gestão de Resíduos, a coleta seletiva configura 

importante medida a ser adotada pela OM. Na manutenção, nos pavilhões de 

manutenção Gepard, ela cresce de importância, tendo em vista a existência de 

alguns materiais e insumos tóxicos dos blindados.  A Resolução CONAMA nº 275, 

de 25 de abril de 2001, determina o código de cores a ser implantado nas Baterias.  

           Com relação a coleta seletiva, foi verificado que militares de apenas uma das 

Baterias responderam que a OM possui coletor específico na quantidade necessária, 

conforme gráfico 6. Desse modo, a correta destinação e manejo dos materiais ficam 

comprometidos, podendo acarretar em danos ambientais e à saúde. A OM precisa 

solicitar recursos específicos a fim de adquirir tais materiais. 

 

 

GRÁFICO 6- OM que possuem coletor para coleta seletiva na quantidade necessária 

 Fonte: O autor 

 

        No tocante ao armazenamento e destinação de óleos e graxas ou produtos 

químicos, foi verificado que as Baterias encontraram locais adequados em suas 

instalações e realizam a correta destinação, conforme gráfico 7 e gráfico 8. O correto 

armazenamento até o uso ou destinação final é muito importante a fim de evitar que 

os referidos materiais fiquem vulneráveis a possíveis vazamentos e contaminem o 

solo e efluentes, acarretando em prejuízos ambientais. Desse modo, por vezes, a 

existência de instalações antigas demandam uma necessidade de solicitação de 

recursos específicos, para adequação ou reforma dessas instalações e compra de 

recipientes adequados. 
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GRÁFICO 7- Correto armazenamento de óleos e graxas ou produtos químicos 

 Fonte: O autor 

 

 

GRÁFICO 8- Correta destinação de óleos ou materiais contaminados 

 Fonte: O autor 

 

          A preparação das “licitações sustentáveis” configura uma medida pela qual a 

administração pode contribuir com a redução dos danos ambientais, pois exige que 

as empresas contratadas, por meio da reciclagem, reutilizem os recursos naturais já 

consumidos, o que reduz custos futuros e proporciona uma menor depredação do 

Meio Ambiente. 

         Nesse contexto, outra solução é o estabelecimento de um sistema de logística 

reversa nas licitações e contratos das Organizações Militares, obrigando as 

empresas contratadas a recolherem os materiais utilizados e cumprirem as normas 
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ambientais, contribuindo, assim, para a destinação adequada dos materiais. 

Conforme gráfico 9,  as Baterias já contam com o sistema de logística reversa nas 

licitações e contratos.  

 

 

 GRÁFICO 9- Logística reversa nos contratos e licitações  

 Fonte: O autor 

 

           Os resíduos de óleos decorrente da manutenção dos equipamentos são 

contaminados por substâncias tóxicas e o descarte no solo pode chegar a atingir 

lençóis freáticos, podendo contaminar de maneira irreversível a água (WILLING, 

2001 apud BARBOSA, 2019). Desse modo, a fim de evitar tal situação desastrosa, 

as OM devem estar preparadas para situações de emergência. O Kit de emergência 

(figura 4) deve ser utilizado como medida inicial no esforço de contenção de um 

possível derramamento de óleo, a fim de evitar a contaminação que poderá trazer 

danos ao Meio Ambiente (JUNIOR, 2019). 

          Conforme Diretriz do Programa de Conformidade Ambiental do Sistema de 

Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (EB50-D-04.007), em seu anexo A, toda OM 

deve dispor de kit de emergência para derramamento de óleo/produtos químicos. De 

acordo com o gráfico 10, as duas Baterias não possuem o referido Kit de 

emergência. 
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FIGURA 4- Kit de emergência para derramamento de óleo  

 Fonte: Google imagens 

 

 

GRÁFICO 10- OM que possuem o Kit de emergência para derramamento de óleo  

 Fonte: O autor 

 

          As rampas de lavagem para as VBC AAe Gepard 1 A2 precisam receber 

grande atenção por parte dos oficiais que possuem grau de responsabilidade no 

controle e fiscalização da gestão ambiental de suas OM, pois esses locais, caso não 

adequados, podem estar contribuindo sobremaneira para a contaminação do Meio 

Ambiente, tendo em vista a quantidade de resíduos Classe III que são retirados das 

VBC durante a lavagem e manutenção delas. Nesse sentido, a caixa separadora de 

água e óleo (CSAO), constitui um importante mecanismo na prevenção de acidentes 

ambientais. Esse equipamento garante, quando manutenido corretamente, que os 
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efluentes lançados pela lavagem e lubrificação das VBC não agridam ao meio 

ambiente com a contaminação do solo. Assim, é fundamental que seja realizada a 

limpeza periódica da CSAO e que seus resíduos sejam recolhidos para empresas 

especializadas com licença ambiental. 

 

GRÁFICO 11- OM que possuem rampa de lavagem 

 Fonte: O autor 

 

 

GRÁFICO 12- possui CSAO na rampa de lavagem 

 Fonte: O autor 

 



21 

 

 

GRÁFICO 13- OM que realiza a manutenção/limpeza periódica da CSAO 

 Fonte: O autor 

 

 

GRÁFICO 14- recolhimento dos resíduos da CSAO por empresa especializada 

 Fonte: O autor 

 

          Diante do exposto nos gráficos 11, 12, 13 e 14, todos atinentes à rampa de 

lavagem para VBC, foi verificado que a OM que possui rampa de lavagem, conta 

com a Caixa Separadora de Água e Óleo, porém, ficam prejudicadas as ações de 

limpeza periódica e recolhimento para empresa especializada com licença ambiental 

que emite Certificado de Recolhimento das Rampas de Lavagens. Nesse sentido, 

uma medida a ser tomada é solicitar recursos específicos para o pagamento de 

contrato de limpeza, coleta e destinação do lodo e análises da água pós-sistema.  
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GRÁFICO 15- Rampa de lavagem adequada para as VBC 

 Fonte: O autor 

            

          Conforme gráfico 15, foi verificado que se faz necessária uma adequação da 

rampa de lavagem para VBC. A OM deve identificar as necessidades de adequação 

da rampa de lavagem, orçar a adequação e incluir o pedido de obra no sistema 

OPUS. 

    

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, uma vez que 

identificou as medidas que evitam os impactos ambientais nas atividades de 

manutenção das VBC AAe GEPARD 1 A2, levantou os entraves que dificultam a 

adoção de tais medidas mitigadoras e apresentou soluções para adoção de ações 

com eficiência e eficácia. Dessa forma, o estudo conseguiu reunir uma gama de 

práticas preventivas e ações que poderão servir de ferramenta aos militares gestores 

dos resíduos gerados nas OM que possuem o material Gepard, evitando os 

possíveis danos ambientais que poderiam ser causados por uma gestão 

equivocada.  

A revisão de literatura possibilitou concluir que a preocupação com o meio 
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ambiente tem ganhado cada vez mais espaço na sociedade moderna, e o Exército 

Brasileiro alinhado com essas ideias busca, cada vez mais, cumprir as legislações 

ambientais vigentes. A Força Terrestre, de forma incansável, procura melhorar a 

qualidade de sua gestão ambiental, por meio de diversos mecanismos de 

fiscalização e controle que estão disponíveis aos gestores das Unidades.    

Dessa forma, é notório que os diversos procedimentos para o gerenciamento 

ambiental efetivo, e o crescente interesse da Força Terrestre com a boa gestão 

ambiental, asseguram o cumprimento do dever de defender, preservar, melhorar e 

recuperar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações. 

A compilação de dados permitiu identificar que a adequação da rampa de 

lavagem para os blindados representa a maior dificuldade enfrentada pelas OM que 

executam a manutenção do material Gepard. Recomenda-se, assim, que a OM 

identifique as necessidades de adequação (piso, sistema de coleta, CSAO), faça um 

orçamento da adequação e inclua o pedido de obra no sistema OPUS. 

Cabe destacar que é fundamental para a OM manter contato com a Diretoria 

de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA) e demais órgãos, a fim de 

buscar a descentralização de recursos específicos para aquisição de serviços e/ou 

materiais e adequação de suas instalações, visando atender as normas ambientais 

vigentes. Nesse contexto, é necessário que a Unidade tenha condições 

administrativas de receber tais recursos, com licitações que contemplam a finalidade 

a que se destinam os recursos, possua critérios de sustentabilidade dentro do 

processo licitatório e permita a logística reversa dos produtos. 

Conclui-se, portanto, que é inegável a importância do tema gestão ambiental 

na atualidade e se incutirmos uma mentalidade ambiental nos recursos humanos 

envolvidos, o Exército Brasileiro estará impactando positivamente na preservação 

ambiental no território nacional.  
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ANEXO A: Questionário 

 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Art Thiago Colli dos Santos, cujo tema é Análise da Gestão 
Ambiental dos resíduos gerados pela manutenção da Viatura Blindada de Combate 
Antiaérea (VBC AAe) Gepard 1 A2 e sua relação com o meio ambiente. Pretende-se, 
por meio da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios científicos capazes 
de analisar como está a Gestão Ambiental das Unidades que possuem a VBC AAe 
GEPARD 1 A2, verificando os pontos fortes e fracos, e ao final, sugerir 
oportunidades de melhoria. 

A fim de conhecer as dificuldades e obstáculos enfrentados por sua OM no 
tocante à gestão ambiental, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, 
para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 
respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao tema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos por intermédio dos seguintes contatos: 

Thiago Colli dos Santos (Capitão de Artilharia – AMAN 2011) 

Celular: (55) 99901-8362 

E-mail: thiagocollieb@gmail.com 

 

1. Em qual Organização Militar (OM) o senhor serve ? 

 (   )  6ª Bia AAAe AP      

 (   ) 11ª Bia AAAe AP 

 

2. Qual é a função do Sr? 

(   ) S Cmt OM  

(   ) Fisc Adm 

(   ) S4 

(   ) Cmt Bia Tir 

(   ) Ch Seção Mnt Bld 

3. Conhece o Plano de Gestão Ambiental (PGA) de sua OM? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 
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4. Sua OM possui um militar responsável pelos assuntos ambientais? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

5. Sua OM ministra instruções sobre assuntos ambientais para os seus integrantes? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

6. Sua OM possui algum Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

(   ) Desconheço 
 

7. Sua OM possui coletores específicos na quantidade necessária para a correta 

prática da coleta seletiva? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

(   ) Desconheço 

 

8. O armazenamento dos resíduos de óleos e graxas ou produtos químicos é 

realizado em recipientes com tampa, resistentes a vazamentos, protegidos de 

intempéries, em locais impermeáveis e com baias de contenção? 

(   ) SIM  

(   ) NÃO 

 

9. Sua OM faz a correta destinação dos óleos e suas embalagens, estopas e panos 

contaminados para empresas com licença ambiental (licitação e/ou logística 

reversa)? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

(   ) Desconheço 
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10. Sua OM implantou em seus contratos e licitações um sistema que permite a 

logística reversa dos produtos? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

(   ) Desconheço 

 

11. Sua OM possui o Kit de emergência para derramamento de óleo/produtos 

químicos?  

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

12. Sua OM possui e utiliza rampa de lavagem para manutenção das VBC ? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

(   ) Utiliza rampa de lavagem de outra OM 

 

13. A rampa de lavagem para as VBC possui caixa separadora de água e óleo 

(CSAO)? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

(   ) Utiliza rampa de lavagem de outra OM 

 

14. Sua OM realiza a manutenção/limpeza periódica da caixa separadora de água e 

óleo (CSAO)? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

(   ) Utiliza rampa de lavagem de outra OM 

 

15. O resíduo da CSAO é recolhido por empresa especializada com licença 

ambiental que emite Certificado de Recolhimento da Rampa de Lavagem ? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

(   ) Desconheço 

(   ) Utiliza rampa de lavagem de outra OM 
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16.  A rampa de lavagem é adequada para as VBC ?  

Entende-se como rampa de lavagem adequada a rampa que possui piso 
impermeável (concreto/cimento, sem rachaduras) interligado a um sistema de 
coleta (canaleta com grade), de modo que conduza todo efluente da lavagem dos 
blindados para a caixa de areia e para a CSAO. O dispositivo separador de água 
e óleo deve ser composto por, no mínimo, caixa desarenadora, sistema 
separador água-óleo e caixa coleta de óleo. 

 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

(   ) Utiliza rampa de lavagem de outra OM 

 

17. Sua OM desenvolve alguma ação específica no tocante à gestão ambiental de 

resíduos oriundos da manutenção da VBC Gepard e que não foi mencionado acima? 

Qual? 

18. Quais são as maiores dificuldades e obstáculos enfrentados por sua OM no 

tocante à gestão ambiental do resíduo gerado pela manutenção da VBC Gepard ? 

 

 

Obrigado por sua participação ! 
 


