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RESUMO 
 

As contratações públicas movimentam substantiva parcela da renda das nações, de 

tal modo que suas preferências podem influenciar o mercado a modificar os padrões 

de produção e consumo. Uma dessas formas de influência é o estabelecimento de 

critérios de proteção ambiental para todo o ciclo de vida dos produtos adquiridos. 

Dessa forma, este trabalho propôs diagnosticar a gestão do óleo lubrificante usado 

ou contaminado no âmbito do Exército Brasileiro e ponderar as formas de efetivar a 

logística reversa desse resíduo, mensurando os impactos ambientais e econômicos. 

Por meio de buscas nos sistemas contábeis e de estoque foi identificada a 

representatividade do óleo lubrificante em relação ao material utilizado pelo órgão. 

Também foram reunidos dados sobre as práticas adotadas no Exército para a 

aquisição, distribuição e descarte do óleo lubrificante, por meio da análise de editais 

de licitação, verificação de relatórios internos e aplicação de dois questionários. 

Ainda foram obtidos os custos para o descarte do Oluc e preço comercial desse 

resíduo, segundo a metodologia regulamentar para consultar os preços de mercado. 

Essas informações foram investigadas utilizando a análise exploratória e o emprego 

de cálculos de estatística descritiva e de análise de variância por meio da tabela 

ANOVA. Assim, foi constatado que o óleo lubrificante é um item representativo para 

o sistema de logística militar, sendo que 64% das licitações do Exército para 

aquisição desse produto veicularam práticas de contratação pública sustentável, 

enquanto que 74% das unidades encaminharam os resíduos de óleo para o 

rerrefino, que consiste na única prática de descarte estabelecida pela legislação 

brasileira. No âmbito econômico os principais resultados mostraram que a exigência 

de logística reversa eleva o custo de aquisição do óleo em 5,53% e que o preço do 

Oluc pago pelas empresas de coleta é influenciado pelo volume de descarte. Dessa 

forma, foi possível concluir que o ponto de maior eficiência ambiental ocorre quando 

100% do Oluc gerado é encaminhado para o rerrefino. Nessa situação, o ponto de 

maior viabilidade econômica ocorre, ainda, quando o óleo é adquirido sem a 

exigência da logística reversa direta do comerciante varejista e os resíduos são 

centralizados para serem vendidos ao setor do rerrefino. 

 

Palavras chave: óleos lubrificantes, impactos ambientais; contratação pública 

sustentável; logística reversa. 



 

 

ABSTRACT 
 

The public procurement represents a substantial portion of a country’s revenue 

insomuch as their use may influence the market to modify its standards of production 

and consumption. One of these influences is the establishment of environmental 

protection values for the entire lifecycle of products purchased. As such, this present 

work aims to diagnose used or contaminated lube oil management within the 

Brazilian Army, and to consider how to undertake the reverse logistics of this waste, 

while also measuring environmental and economic impacts. Through research into 

the army’s accounting systems and the inventory, the importance of lubricating oil 

with relation to the resources used by the army was established. Data on the practice 

adopted by the Army for the acquisition, distribution and disposal of lube oil was also 

gathered by analysing the tender edicts, checking internal reports, and by applying 

two questionnaires. The costs for the disposal of used or contaminated lubricating oil 

and the commercial price of this waste were also obtained in accordance with the 

regulatory methodology in order to check market prices. This information was 

investigated using exploratory analysis, the use of descriptive statistic calculations 

and the analysis of variance using the ANOVA table. Thus, it was found that 

lubricating oil is an important item for the military logistics system in that in 64% of the 

Army’s tenders for the purchase of this product promote sustainable procurement 

practices, while 74% of the units send the oil residues for re-refining, which is the 

only practical disposal established by Brazilian law. In an economic context,  the 

main results showed that the reverse logistics requirement raises the cost of oil 

acquisition by 5.53% and the price of used or contaminated lubricating oil paid for by 

collecting companies is influenced by the volume being disposed of. As such, it was 

concluded that the point of greatest environmental efficiency occurs when 100% of 

the used or contaminated lubricating oil generated is sent for re-refining. In this 

context, the point of greatest economic viability occurs when the oil is purchased 

without the requirement of reverse logistics being directly from the retailer, and when 

the waste is centralized to be sold to the re-refining industry. 

 

Keywords: lubricating oil, environmental impacts; sustainable procurement; reverse 

logistic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 70 o mundo vem observando as nações discutirem, em 

conferências internacionais, a necessidade da sociedade modificar seus padrões de 

produção e consumo. A ameaça da escassez dos recursos naturais do planeta fez 

emergir planos e pactos que nortearam campanhas públicas para conscientização 

da população (UNEP, 1992; MOURA, 2013; HEGENBERG, 2013). 

Com base nessas tratativas, o setor governamental, no exercício de sua função 

reguladora, passou a investir recursos orçamentários na divulgação e no fomento de 

práticas sustentáveis, porém não aplicava totalmente esses conceitos na sua 

estrutura interna que continuava demandando insumos da maneira convencional. As 

instituições do Estado, presas a uma legislação rígida de compras, continuavam a 

consumir nos padrões pretéritos, que primavam essencialmente pelo menor preço e 

ignoravam os efeitos dessas aquisições nos campos ambiental e social, talvez, por 

ausência de conhecimento dos gestores, por limitações legais ou por imperar o 

entendimento de que as políticas públicas finalísticas eram mais urgentes do que a 

proteção dos recursos naturais (SIMÃO et al., 2010). 

No final do século XX, a ênfase das políticas públicas que tratavam da 

sustentabilidade se manteve direcionada à sociedade civil, que era taxada de 

consumista (SIMÃO et al., 2010). Nesse momento prevalecia uma contradição: o 

Estado recomendava a sustentabilidade, mas ao adquirir bens, serviços e obras de 

seu interesse, ocasião em que também se comportava como consumidor, escolhia 

produtos e formalizava contratos baseados unicamente no menor preço, ignorando o 

efeito ambientalmente nocivo que os produtos e serviços pudessem apresentar. 

Esse cenário viria a ser questionado, principalmente, após a Conferência das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, em Johanesburgo, ocorrida em 

2002, na qual foi estruturado um acordo que permitiu que, um ano mais tarde, no 

Marrocos, fosse delineado o Processo de Marrakesh, que é tido como a primeira 

ferramenta com ações efetivamente voltadas para as contratações públicas 

sustentáveis (WSSD, 2002; UNEP, 2011). No Brasil, ações concretas nesse sentido 

somente foram ocorrer em torno de 2010 quando o Governo Federal, por meio da 

Lei nº 12.349 (BRASIL, 2010d), modificou o Estatuto das Licitações (BRASIL, 1993), 

incluindo nos seus objetivos a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, 

e, ainda, instituiu a Instrução Normativa (IN) nº 001 do Ministério do Planejamento, 
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Orçamento e Gestão (MPOG), publicada no Diário Oficial da União de 19 de janeiro 

de 2010 (MPOG, 2010), a qual regulamentou as aquisições sustentáveis no âmbito 

do poder executivo federal. 

A introdução dessas duas normas no ordenamento jurídico brasileiro operou o 

“marco legal das contratações governamentais sustentáveis” (VALENTE, 2011), 

permitindo que fosse utilizado o poder de compra estatal em favor do 

desenvolvimento sustentável. Esse fomento ocorre, principalmente, em dois pontos: 

i) reduz a pressão do Estado, enquanto consumidor, sob os recursos naturais ao 

propor uma forma racional e compartilhada para as aquisições; e ii) estimula o setor 

produtivo a ofertar maior quantidade de bens sustentáveis, por induzi-lo a adequar 

os seus produtos ao padrão requisitado nas licitações públicas (BIDERMAN et al., 

2008). Nesse sentido, a capacidade das aquisições públicas como indutoras do 

desenvolvimento sustentável pode ser medida pela participação média das compras 

governamentais no escopo do Produto Interno Bruto (PIB) dos países. 

As estatísticas da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que, em 

geral, as compras dos governos representam de 15% a 30% do PIB (UNEP, 2012), 

sendo esse índice comprovado a nível europeu, onde cerca de 2 bilhões de euros 

por ano são gastos em aquisições de bens e serviços em favor dos governos, o que 

equivale a praticamente 19% do PIB da União Europeia (EUROPEAN 

COMMISSION, 2011). Em um estudo conduzido pela University of Bath, na 

Inglaterra (BRAMMER e WALKER, 2011), foi constatado que no Reino Unido os 

contratos do setor público representam cerca de 17% da renda nacional, enquanto a 

média de participação das compras governamentais nos países que compõem a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) oscila entre 

10% e 25% do PIB (D’HOLLANDER e MARX, 2014). 

Considerando essa perspectiva, a legislação brasileira, inclusive a nível 

constitucional, estabeleceu preceitos que permitem ao comprador do setor público 

prever requisitos ligados ao desenvolvimento nacional sustentável, principalmente, 

nos vieses ambiental e social, para todos os objetos que são licitados (bens, 

serviços e obras) (FREITAS, 2011; VALENTE, 2011; BETIOL et al, 2012). No 

entanto, segundo estudos de Hegenberg (2013) a adoção de critérios ambientais 

nos sistemas de logística das unidades governamentais ainda é pequena, devido ao 

fato de que muitos gestores não estão familiarizados com o procedimento e outros 



18 

temem que os critérios ambientais venham a encarecer de uma maneira muito 

significativa a contratação de modo a inviabilizar a execução da política pública. 

Dentro desse contexto, observa-se a oportunidade de estudos que avaliem o 

nível de utilização dos critérios sustentáveis nos processos logísticos da 

Administração Pública, ou até mesmo a inexistência desses critérios, tendo em vista 

que vencida a etapa de criação dos permissivos legais é preciso que ocorra a 

aderência das organizações governamentais às práticas de contratações públicas 

sustentáveis. No caso das organizações militares pertencentes ao Exército 

Brasileiro, verifica-se que não constam processos científicos de aferição que 

identifiquem quais critérios sustentáveis já foram incorporados aos processos 

regulares da logística militar, sendo localizados apenas relatórios esparsos e 

pontuais que demonstram ainda ser incipiente a implementação das boas práticas 

ambientais nos setores avaliados, caracterizando indícios da ocorrência dos 

mesmos problemas identificados nas unidades gestoras federais do Ministério da 

Educação avaliadas por meio dos estudos de Hegenberg (2013). 

Desse modo, no intento de diagnosticar a utilização dos critérios ambientais 

previstos na legislação e, também, potencializar a gestão das compras públicas em 

favor do desenvolvimento sustentável, será analisada mais detidamente, no âmbito 

das unidades operacionais do Exército Brasileiro, uma das possibilidades das quais 

os gestores públicos possuem para realizar compras sustentáveis, que é a exigência 

da logística reversa para os resíduos e para as embalagens dos produtos após o 

término do seu ciclo de vida. 

No escopo dessa proposta, foi selecionado o óleo lubrificante como objeto de 

estudo, o qual, em termos de danos potenciais, é qualificado como uma substância 

perigosa, segundo a classificação do código F130 do anexo A da NBR 10.004 

(ABNT, 2004b). Nesse sentido, a APROMAC (2011) ainda informa que a presença 

de compostos como o tricloroetano, tricloroeteno, tolueno, naftaleno, percloroetileno, 

além de metais pesados como arsênico, cádmio, cromo, chumbo, mercúrio e ainda 

dioxinas em sua composição, faz do Oluc um poluente persistente e bioacumulativo 

de grande impacto no meio ambiente, que contamina principalmente a base da 

cadeia alimentar. 

Além disso, as características físicas e bioquímicas do Oluc, como o 

carreamento hídrico, a impregnação nos solos, a fácil percolação para o lençol 

freático e a absorção pelos organismos potencializam sua periculosidade. Estima-se 
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que, em decorrência do efeito pelicular, apenas um litro de Oluc pode contaminar 

1.000 m² da lâmina d’água nos corpos hídricos, inclusive impregnando a fauna e a 

flora do local atingido com nanomateriais que influenciam no crescimento dos 

indivíduos por várias gerações (SCOTT et al., 2013; SPEIGHT e EXALL, 2014). 

Em termos de consumo, o óleo lubrificante é um dos itens de maior giro no 

âmbito das unidades do Exército Brasileiro, tendo sido fornecidos, no ano de 2013, 

cerca de 200.000 litros do produto apenas pelo 3º Batalhão de Suprimento do 

Exército, que é uma das unidades logísticas sediadas no RS, denotando que, 

efetivamente, trata-se de um item representativo do poder de compra do Estado em 

função do alto volume adquirido (COMANDO DO EXÉRCITO, 2014). 

A logística reversa, no escopo do item óleo lubrificante, é um dos requisitos das 

contratações públicas sustentáveis mais aplicáveis, posto que o óleo não é 

suscetível à substituição, em razão do indispensável uso de lubrificantes no 

maquinário de emprego no Exército, e que a logística reversa suprime todas as 

formas de descarte incorreto, conforme dispõe a Resolução CONAMA nº 362/2005 

(MMA, 2005). Além disso, a logística reversa gera benefícios econômicos, pelo 

reaproveitamento da matéria prima existente no Oluc, benefícios sociais, pela 

geração de emprego e renda nas unidades de recolhimento, e benefícios 

ambientais, ao evitar a extração de novos insumos do ambiente e, principalmente, 

por destinar corretamente um resíduo altamente poluente (BUTOVSKII, 2009). 

Vale destacar, que é possível exigir a logística reversa como requisito de 

sustentabilidade nas aquisições de óleo lubrificante sem ocorrência de redução na 

competitividade, posto que os fornecedores tendem a se adaptar a essa exigência 

em razão da alta expectativa de venda proporcionada pelo elevado histórico de 

consumo do produto, conforme já comentado (ORUEZABALA e RICO, 2012; 

D’HOLLANDER e MARX, 2014). Além disso, a logística reversa é uma prática que 

vem sendo positivamente aceita nas organizações, tendo em vista os benefícios 

ambientais e econômicas que diretamente incorpora ao ciclo de produção e 

distribuição e, principalmente, por contribuir com a busca pela competitividade, à 

medida que agrega valor ao negócio ao vinculá-lo ao conceito de sustentabilidade 

(OLIVEIRA e ALMEIDA, 2013). 

Assim sendo, este estudo se justifica, fundamentalmente, como uma tentativa 

de racionalizar a opção por contratações públicas sustentáveis, fornecendo um 

parâmetro científico que dimensione custo e os benefícios que a opção pela logística 
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reversa envolve em comparação com as diferentes possibilidades de destinação do 

Oluc. Ressalta-se, ainda, o grau de generalização da presente pesquisa, posto que 

a análise foi realizada no sistema de logística de um órgão federal, mas os 

resultados podem ser expandidos para outras unidades de compra da administração 

federal ou mesmo de outras esferas de governo, uma vez que o comportamento das 

variáveis aqui analisadas tende a ser idêntico em todas as situações de compra que 

envolver produtos suscetíveis à logística reversa em semelhante volume de 

aquisição. 

O trabalho está arranjado em cinco capítulos, além desta introdução. No 

capítulo 2 são abordados os objetivos e no capítulo 3 é apresentado o referencial 

teórico onde consta a opinião de alguns autores sobre as contratações públicas 

sustentáveis, a logística reversa e o óleo lubrificante usado ou contaminado. A 

metodologia empregada no levantamento e na análise dos dados consta do capítulo 

4, sendo que, no capítulo 5, são apresentados os resultados e discussões divididos 

em cinco tópicos: i) análise da representatividade do Oluc no cenário de compras do 

Exército, ii) identificação das principais práticas de gestão adotadas pelo Exército em 

relação ao Oluc, iii) levantamento dos valores envolvidos com o descarte do Oluc, iv) 

estimação da eventual variação de preço gerada pela logística reversa, e v) 

comparação entre os valores incorridos pelo descarte do Oluc e custo adicional 

originado da logística reversa exigida na aquisição do óleo. Por fim, no capítulo 6 

são discutidos os resultados de forma conclusiva onde são feitos comentários 

acerca do ambiente estudado e indicações para políticas e futuros estudos. 
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2. OBJETIVOS 
 

O objetivo geral do presente trabalho é avaliar a gestão do óleo lubrificante 

usado ou contaminado (Oluc) no âmbito do sistema de logística do Exército 

Brasileiro, comparando o custo e os benefícios relacionados à exigência de logística 

reversa no próprio processo de aquisição com os valores envolvidos na contratação 

em separado da disposição final adequada. 

 

Os objetivos específicos são: 

2.1 Avaliar a representatividade dos óleos lubrificantes no contexto geral da 

logística de suprimentos do Exército; 

2.2 Diagnosticar as práticas de gestão Oluc no âmbito do sistema de 

suprimento do Exército; 

2.3 Conhecer os custos incorridos pela contratação da disposição final 

adequada para o Oluc, representada pela coleta e envio até a indústria do rerrefino; 

2.4 Estimar o percentual de majoração de preço gerado pela exigência da 

logística reversa no momento compra dos óleos lubrificantes; 

2.5 Comparar os valores envolvidos na exigência de logística reversa 

diretamente no contrato de compra com o custo da contratação da disposição 

adequada. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Evolução do conceito de Contratações Públicas Sustentáveis 

 

As Contratações Públicas Sustentáveis (CPS), também designadas na 

literatura pelas expressões “licitação sustentável”, “contratos públicos ecológicos”, 

“ecoaquisição”, “compras verdes”, “compra ambientalmente amigável”, dentre outras, 

são mais um esforço da sociedade mundial na direção da modificação dos padrões 

de produção e consumo (BIDERMAN et al., 2008). Nesse escopo, a Comissão 

Europeia define as CPS como uma prática pela qual as autoridades públicas 

procuram inserir critérios de sustentabilidade socioambiental nos processos de 

aquisição, no objetivo de adjudicar bens, serviços e obras que apresentem reduzido 

impacto ambiental em relação aos itens que tradicionalmente seriam adquiridos para 

a mesma função, sendo considerado todo o ciclo de vida desses bens e serviços 

(EUROPEAN COMMISSION, 2011). Notadamente, se acredita que a inserção de 

especificações relacionadas aos impactos sociais e ambientais nas contratações 

realizadas pelos órgãos do setor público faça com que a demanda do Estado opere 

estímulos em favor da sustentabilidade ambiental no setor industrial, que passará a 

adaptar sua forma de produzir às especificidades determinadas por esse grande 

comprador (BRAMMER e WALKER, 2011; BIDERMAN et al., 2008; EUROPEAN 

COMMISSION, 2011; UNEP, 2012; ALENCASTRO, DA SILVA e LOPES, 2014). 

Nesse sentido, na opinião de alguns autores (BIDERMAN et al., 2008; COUTO 

e RIBEIRO, 2011; BETIOL et al, 2012; MOURA, 2013; HEGENBERG, 2013; 

CARVALHO e SOUSA, 2013; ALENCASTRO, DA SILVA e LOPES, 2014), deve 

haver uma participação pública na gestão ambiental, sendo afirmado que a 

adjudicação de bens, serviços e obras ambientalmente preferíveis atinge um objetivo 

tridimensional posto que aprimora a qualidade ambiental dos bens oferecidos pelo 

governo a sociedade, enquanto diminui a pressão do Estado consumidor sobre os 

recursos naturais e, ainda, provê o mercado com uma indicação da especificação 

que deve ser seguida por fornecedores e consumidores. Neste sentido, as 

contratações públicas sustentáveis podem ser uma solução para integrar 

considerações ambientais e sociais em todos os estágios do processo da compra e 

contratação dos agentes públicos com capacidade de influenciar os mercados em 
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prol da produção e do consumo sustentáveis e ainda reduzir o impacto direto dos 

objetos adquiridos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos. 

Estas considerações, todavia, foram percebidas após um longo processo de 

amadurecimento e debate sobre o tema, considerando que a primeira referência 

histórica dessa discussão foi abordada pelo cientista alemão Ernst Haeckel, em 

1869, quando criou o termo Ecologia para designar as relações dos seres vivos com 

o seu habitat (GALLI, 2014). Posteriormente, em 1972 o Clube de Roma patrocinou 

a publicação "The Limits to Growth", com base em um estudo do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), indicando que o Planeta Terra não suportaria o 

crescimento populacional devido à pressão gerada sobre os recursos naturais e 

energéticos e ao aumento da poluição, mesmo considerando os avanços 

tecnológicos (MEADOWS, 1972). Essa publicação influenciou alguns países que 

defendiam a preservação do meio ambiente e tornou-se um dos marcos da 

discussão relacionada à preservação da natureza (BETIOL et al, 2012). 

Ainda em 1972, teve espaço a primeira Conferência das Nações Unidas sobre 

o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, na Suécia, ocasião em que foi 

promulgada a Declaração de Estocolmo, apresentando os princípios para a 

preservação dos recursos naturais em benefício das gerações atuais e futuras 

(SILVA JR, 2011), bem como, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), que recebeu o status de agência da ONU e passou a defender 

um meio ambiente livre e saudável para todos, articulando proteção ambiental com 

desenvolvimento sustentável (ALENCASTRO, DA SILVA e LOPES, 2014). Em 

seguida, uma das primeiras atividades do PNUMA foi constituir uma comissão, que 

seria presidida pela primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, a qual 

viria a produzir em 1987 o relatório Nosso Futuro Comum, também intitulado 

Relatório Brundtland. Nesse documento, foram estabelecidas medidas necessárias 

ao desenvolvimento sustentável como, por exemplo, o controle da urbanização, a 

limitação do crescimento populacional, a diminuição do consumo de energia e a 

preservação da biodiversidade e dos ecossistemas. Além disso, a comissão definiu 

o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 

em atenderem suas próprias necessidades (BRUNDTLAND, 1991). 

O próximo passo na sequência da perspectiva para o desenvolvimento 

sustentável foi dado no Rio de Janeiro, em 1992, quando ocorreu a segunda 
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Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), também 

chamada de Eco-92 (HEGENBERG, 2013). Nesse encontro, foi criada a Agenda 21 

(UNEP, 1992), que definiu, dentre outras questões, que os Estados Nação devem 

reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo, por meio de uma 

integração de objetivos econômicos, sociais e ambientais, para alcançar um nível de 

bem estar presente que não esgote a capacidade das gerações futuras proverem 

suas necessidades (SILVA JR, 2011).  No período pós Eco-92, alguns países 

passaram a implementar ações no caminho das Compras Governamentais 

Sustentáveis. Neste sentido, a Correia do Sul foi um dos primeiros países com uma 

lei federal de licitação sustentável (BIDERMAN et al., 2008). Já os Estados Unidos, 

durante o primeiro ano do governo Clinton, em 1993, implantou uma séria de Ordens 

Executivas Federais ligadas as compras sustentáveis, dentre elas a Executive Order 

nº 12.843/1993, que proíbe a aquisição de substâncias que empobreçam a camada 

de ozônio, a Executive Order nº 12.845/1993, que exige que os equipamentos de 

informática adquiridos possuam eficiente consumo de energia, a Executive Order nº 

12.852/1993, que institui o conceito de Desenvolvimento Sustentável e a Executive 

Order nº 12.873/1993, que trata da prevenção da geração de resíduos e da 

aquisição de materiais reciclados (UNITED STATES, 2014). 

Não obstante esses movimentos iniciais sobre o tema, o verdadeiro ponto de 

inflexão no que se refere às compras governamentais sustentáveis ocorreu com a 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, em Johanesburgo, no ano de 

2002 (BARTHOLO, AFONSO e PEREIRA, 2012). Essa convenção, também 

conhecida como Rio+10 (HEGENBERG, 2013), realizou um balanço da década e 

constatou que, embora existisse uma série de grupos combatendo o consumismo, 

na maioria dos países a problemática não tinha evoluído e a maior parte dos 

governos não havia implementado políticas que pudessem enfrentar a questão do 

consumo (MMA, 2011). Assim, o principal resultado desse encontro foi o Plano de 

Implementação de Johanesburgo, que consistiu em uma lista de medidas concretas 

para o cumprimento efetivo da Agenda 21 Global e os princípios estabelecidos na 

Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (BIDERMAN 

et al., 2008), cujo item 19 do capítulo III prevê que os governos, em todos os seus 

níveis, levem em conta o conceito de desenvolvimento sustentável na tomada de 

decisão, projetem o desenvolvimento local, invistam em infraestrutura e 

desenvolvam critérios de licitações públicas sustentáveis (WSSD, 2002). 
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Adicionalmente, esta conferência de Johanesburgo estabeleceu uma reunião 

de especialistas, no ano de 2003, para definir um conjunto de programas, com 

duração de dez anos (10 Years Framework Program) (HEGENBERG, 2013), no 

objetivo de fortalecer iniciativas regionais e nacionais na promoção de mudanças 

nos padrões de produção e consumo, ficando conhecido como Processo de 

Marrakesh (CSJT, 2014), que visa dar expressão concreta ao conceito de produção 

e consumo sustentáveis, consistindo em um pacto de adesão voluntária que 

impulsiona autoridades públicas a promoverem políticas de desenvolvimento 

sustentável e de mudanças nos padrões de consumo (BARTHOLO, AFONSO e 

PEREIRA, 2012). Esse plano contou com sete linhas de forças para a promoção do 

consumo e produção sustentável, sendo uma delas as Contratações Públicas 

Sustentáveis, encaradas como um mecanismo de promoção da sustentabilidade na 

cadeia produtiva dos diferentes setores da economia (BETIOL et al, 2012). Nesse 

cenário, o Brasil aderiu ao Processo de Marrakesh em 2007 (MMA, 2011; CSJT, 

2014), quando o Ministério do Meio Ambiente propôs a criação do Comitê Gestor 

Nacional de Produção e Consumo Sustentável, com a função de articular ministérios 

e parceiros, tanto do setor público quanto da sociedade civil, com a finalidade de 

elaborar o Plano de Ação para a Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS), cujo 

lançamento ocorreu em novembro 2011 (MMA, 2011). 

O PPCS é um compromisso público voltado para fomentar políticas, programas 

e ações de consumo e produção sustentáveis no Brasil, relacionados à 

descarbonização da economia e ao uso responsável dos recursos naturais, com 

vistas à erradicação da miséria, a redução de emissões de gases de efeito estufa e 

ao desenvolvimento sustentável (MMA, 2011). Em seu primeiro ciclo de 

implementação, de 2011 a 2014, o PPCS identificou seis temas prioritários, entre os 

quais se destacam as compras e construções públicas sustentáveis (CSJT, 2014) e, 

nesse sentido, o plano busca regulamentar novas formas de elaboração de editais 

de licitação alinhadas às soluções para problemas socioambientais e ao conceito de 

desenvolvimento sustentável. 

De acordo com a análise de Bartholo, Afonso e Pereira (2012), é possível 

observar que a evolução do pensamento humano foi paulatina, tendo se consolidado 

na incorporação de preocupações socioambientais nos diversos estágios do 

processo de contratação dos agentes públicos, visando ofertar aos consumidores 

finais um amplo espectro de produtos e serviços com maiores benefícios para o 



 

26 

ambiente e também fomentar o setor produtivo a se alinhar a essa nova filosofia de 

produção proposta. Nesse sentido, o estado atual da arte, representado pela opinião 

de alguns autores (BIDERMAN et al., 2008; COUTO e RIBEIRO, 2011; BETIOL et al, 

2012; MOURA, 2013; HEGENBERG, 2013; CARVALHO e SOUSA, 2013; 

ALENCASTRO, DA SILVA e LOPES, 2014), confere importância à participação 

pública na gestão ambiental, sendo afirmado que a adjudicação de bens, obras e 

serviços ambientalmente corretos atinge três objetivos principais uma vez que 

melhora a qualidade ambiental dos serviços oferecidos pelo governo à sociedade, 

diminui a retirada de recursos naturais das fontes primárias e, ainda, apresenta um 

modelo para a sociedade que contém os parâmetros básicos que devem ser 

seguidos por fornecedores e consumidores, na busca pelo consumo sustentável. 

De acordo com Silva Jr (2011), o principal benefício da licitação sustentável é a 

chance que a Administração Pública tem de enfrentar a degradação ambiental por 

meio da simples utilização da sustentabilidade nas suas compras governamentais, 

evitando o gasto de recursos em campanhas de conscientização e mesmo em ações 

de mitigação de passivos, pois as compras automaticamente direcionarão os 

esforços do mercado particular no sentido de produzir soluções ambientalmente 

saudáveis. Nesse sentido, a capacidade de indução das compras governamentais 

sustentáveis pode ser medida observando-se que os governos estão entre os 

maiores consumidores individuais, representando a nível europeu o equivalente a 

19% do produto interno bruto da União Europeia, com um gasto aproximado de 2 

bilhões de euros por ano (EUROPEAN COMMISSION, 2011). Dessa forma, 

considerando a regra básica da economia, de que a demanda estimula a oferta 

(BIDERMAN et al., 2008), as aquisições públicas podem colaborar para a criação 

um grande mercado para negócios sustentáveis, por influenciar positivamente a 

ampliação da oferta de bens para o consumo sustentável (TRIGUEIRO, 2008). 

Assim, o poder de escala das aquisições sustentáveis governamentais estimula a 

inovação, uma vez que os produtores são coagidos a modificar o processo de 

produção e passam a ofertar bens e serviços que consideram critérios ambientais no 

seu ciclo de vida. (CARVALHO e SOUSA, 2013). 

Considerando tais benefícios relacionados a esse tipo de compra, muitos 

países, autoridades locais e organizações estão, gradualmente, aderindo às 

compras sustentáveis (UNEP, 2012). No entanto, cada ente possui um marco legal 

próprio, que regula os procedimentos de compras e contratações no âmbito da 
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administração pública (HEGENBERG, 2013), sendo ainda necessários estudos e 

desenvolvimento de métodos de aplicação de tais compras, pois, no mundo inteiro, 

existe um debate sobre a legalidade dessa opção mais sustentável em termos 

socioambientais nas licitações públicas, considerando que essa opção afastaria, em 

tese, o menor preço para as aquisições (MOURA, 2013). 

No Brasil, segundo Freitas (2013), não haveria a necessidade de serem 

instituídas normas específicas para as contratações públicas sustentáveis, posto que 

essa forma de aquisição já está prevista na própria Constituição, por meio, inclusive, 

de um dispositivo autoaplicável, ou seja, que não precisa de regulamentação. O 

autor destaca a conjugação dos arts. 3º, 170, inc. VI, e 225, da Constituição de 1988 

(BRASIL, 1988), enfatizando que segundo esses dispositivos o desenvolvimento 

sustentável adquire o status de valor supremo para a República, de um princípio de 

índole constitucional, que se torna imediatamente vinculante e incidente sobre todos 

os campos do sistema jurídico, fazendo com que as contratações públicas 

sustentáveis, ao invés de uma opção, sejam uma obrigação do administrador. Além 

disso, na opinião de Moura (2013), apenas o artigo 170 da Constituição (BRASIL, 

1988) já forneceria amparo às contratações sustentáveis, igualmente de maneira 

autoaplicável, ao estabelecer que a ordem econômica deve primar pela defesa do 

meio ambiente, inclusive oportunizando tratamento diferenciado de acordo com o 

impacto ambiental gerado diretamente pelos produtos envolvidos ou por seus 

processos de elaboração e prestação. 

Por outro lado, segundo Gomes (2006), a pluralidade de fundamentos, valores 

e objetivos que compõem a Lei Maior (BRASIL, 1988), impõe que a análise do 

Direito Constitucional necessite de regras de interpretação que regulem essa 

ponderação de interesses. Assim, cumpre ao legislador e ao administrador público a 

tarefa de equilibrar os vetores incidentes sobre o mesmo fato social, sendo para isso 

necessárias regras infraconstitucionais que definam com maior precisão as compras 

sustentáveis. No mesmo sentido, o UNEP (2012) enfatiza que uma das condições 

facilitadoras no processo de adoção das compras sustentáveis seria a existência de 

um marco regulatório específico, que forneça um suporte político eficaz para que as 

autoridades governamentais nos diversos níveis tenham segurança ao definir uma 

política de compras que leve em consideração os aspectos de sustentabilidade. 

A licitação sustentável, no Brasil, em seus momentos embrionários, carecia de 

um marco regulatório, mas podia ser praticada com base em regras técnicas de 
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proteção ambiental esparsas no ordenamento jurídico do país, dentre as quais, por 

exemplo, consta a Resolução CONAMA nº 20, de 1994, que dispõe sobre a 

instituição do selo ruído, de uso obrigatório para aparelhos eletrodomésticos que 

geram ruído no seu funcionamento; o Decreto nº 2.783, de 1998, que proíbe 

entidades do governo federal de comprar produtos ou equipamentos contendo 

substâncias degradadoras da camada de ozônio e o Decreto nº 4131, de 2002, que 

dispõe sobre medidas emergenciais de redução do consumo de energia elétrica no 

âmbito da União (HEGENBERG, 2013). No entanto, no ano de 2010, houve uma 

inflexão no contexto regulador das aquisições governamentais brasileiras, através da 

edição da Instrução Normativa nº 001/2010-SLTI, em 19 de janeiro de 2010 (MPOG, 

2010), e da Lei nº 12.349/2010, em 15 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010), que 

alterou a redação do art. 3º da lei de licitações, incluindo, como um dos objetivos da 

licitação, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Assim, com a 

adoção dessas normas, ficou estabelecida, nacionalmente, a imposição pela 

realização de contratações públicas sustentáveis (VALENTE, 2011). 

Diante destas considerações, autores como Valente (2011), UNEP (2012), 

Freitas (2013) e Galli (2014) relatam que o Brasil, atualmente, conta com um elenco 

de normas suficientes para que os critérios de sustentabilidade ambiental sejam 

aplicados nas contratações da Administração Pública. Assim, o Quadro 1, a seguir, 

coleciona os principais pontos da legislação brasileira que amparam os compradores 

públicos a optar por produtos, obras e serviços mais sustentáveis. 
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Quadro 1 - Principais normas brasileiras relacionadas às compras sustentáveis. 

Legislação Data Descrição 

Lei nº 6.938  
(BRASIL, 1981) 31/08/1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, que define como obrigatória a compatibilização do desenvolvimento econômico-
social com a preservação da qualidade do meio ambiente (art. 4º). 

Lei nº 9.605 
(BRASIL, 1998) 12/02/1998 

Estabelece as sanções para os crimes ambientais, dentre elas a proibição de contratar com a 
administração pública, pelo período de até 3 (três) anos (art. 72, §8o, V). 

Lei n° 10.257 
(BRASIL, 2001b) 10/07/2001 

Estabelece diretrizes gerais da política urbana, dentre as quais a adoção de padrões de 
proteção e consumo de bens e serviços de expansão urbana compatíveis com os limites da 
sustentabilidade ambiental. 

Lei nº 10.295 
(BRASIL, 2001c) 

17/10/2001 Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras 
providências. 

Lei nº 10.520 
(BRASIL, 2002) 17/07/2002 

Instituiu a modalidade de licitação denominada pregão e prevê a possibilidade de exigir 
critérios ambientais no Termo de Referência dos produtos a serem adquiridos (art. 3º, inc. II) 

Lei nº 10.831 
(BRASIL, 2003) 

23/12/2003 Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. 

Lei nº 12.187 
(BRASIL, 2009) 

29/12/2009 

Instituiu a Política Nacional sobre Mudança de Clima (PNMC), tendo como uma de suas 
diretrizes o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção de padrões sustentáveis de 
produção e consumo (art. 5º, XIII), e como instrumentos a adoção de critérios de preferência 
nas licitações (art. 6º, XII). 

Lei nº 12.305 
(BRASIL, 2010c) 02/08/2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), destacando a prioridade nas 
aquisições e contratações governamentais de produtos reciclados e recicláveis, assim como 
de bens, serviços e obras compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente 
sustentáveis (art. 7º, inciso XI). 

Lei nº 12.349 
(BRASIL, 2010d) 15/12/2010 

Altera a Lei 8666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública, e define o desenvolvimento sustentável como objetivo das licitações. 
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Legislação Data Descrição 

Lei nº 12.545 

(BRASIL, 2011) 
14/12/2011 

Altera a Lei nº 9.933/1999, que institui competência para o INMETRO fiscalizar os bens 
comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e serviços, em relação à segurança, 
proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal e da proteção do meio ambiente, 
permitindo exigir selo do Inmetro nas aquisições 

Decreto n° 99.280 

(BRASIL, 1990a) 
06/06/1990 

Promulga a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio e o Protocolo de 
Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio 

Decreto nº 99.658 

(BRASIL, 1990b) 
30/10/1990 

Regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de 
desfazimento de material na Administração Pública Federal 

Decreto n° 2.652 

(BRASIL, 1998a) 
01/07/1998 Promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em 

Nova York, em 9 de maio de 1992 

Decreto nº 2.783 

(BRASIL, 1998b) 
17/09/1998 

Proíbe entidades do governo federal de comprar produtos ou equipamentos contendo 
substâncias degradadoras da camada de ozônio 

Decreto nº 4.059 

(BRASIL, 2001a) 
19/12/2001 

Regulamenta a Lei nº10.295/2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e 
Uso Racional de Energia, e dá outras providências. 

Decreto nº 5.208 

(BRASIL, 2004) 
17/09/2004 Promulga o Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do MERCOSUL 

Decreto nº 5.445 

(BRASIL, 2005) 
12/05/2005 Promulga o Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima 

Decreto nº 5.940 

(BRASIL, 2006) 
25/10/2006 

Disciplina a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis 
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Legislação Data Descrição 

Decreto nº 6.323 
(BRASIL, 2007) 

27/12/2007 Regulamenta a Lei nº 10.831/2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica. 

Decreto nº 7.404 
(BRASIL, 2010a) 

23/12/2010 
Regulamenta a Lei nº 12.305/2010, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística 
Reversa 

Decreto nº 7.390 
(BRASIL, 2010b) 

09/12/2010 
Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei n° 12.187/2009, que institui a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima (PNMC) 

Decreto nº 7.746 
(BRASIL, 2012) 

05/06/2012 
Estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável nas contratações realizadas pela administração federal e cria a Comissão 
Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública (CISAP) 

IN 001 - MPOG 
(MPOG, 2010b) 

19/01/2010 
Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 
serviços ou obras pela Administração Pública Federal e órgãos dependentes 

IN 010 - MPOG 
(MPOG, 2012) 

12/11/2012 Estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável de que 
trata o art. 16, do Decreto nº 7.746/2012, e dá outras providências 

Portaria nº 61 -  
MMA 

(MMA, 2008) 
15/05/2008 

Estabelece práticas de sustentabilidade ambiental a serem observadas pelo Ministério do 
Meio Ambiente e suas entidades vinculadas quando das contratações públicas sustentáveis 
e dá outras providências 

Portaria nº 002 - 
MPOG 

(MPOG, 2010a) 
16/03/2010 Dispõe sobre as especificações padrão de bens de Tecnologia da Informação no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências 

Portaria nº 372 - 
Inmetro 

(INMETRO, 2010) 
17/09/2010 

Aprova a revisão dos Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética 
de Edifícios Comerciais de Serviços e Públicos 

F.D.B: Portal de Legislação da Presidência da República (BRASIL, 2015); Portal de Legislação do Ministério do Meio Ambiente (MMA,2015) e Portal de Base 
Legislativa do Inmetro (INMETRO, 2015).                                                                                                                                                       .
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Considerando a legislação apresentada no Quadro 1, foi possível 

observar que o Brasil possui ampla base legal para que, nas licitações, a definição 

dos objetos de contratação leve em consideração os requisitos ecológicos, sociais, 

de desenvolvimento regional e outros relacionados com o desenvolvimento 

sustentável (FREITAS, 2013). Adicionalmente, além desses dispositivos legais, o 

agente público brasileiro pode optar por exigir na qualificação dos objetos licitados 

que os mesmos estejam em conformidade com algumas normas técnicas 

padronizadas, conforme apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Normas técnicas brasileiras relacionadas às práticas sustentáveis. 

Norma Temática 

NBR 9050:2004 
(ABNT, 2004) 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos 

NBR 10004:2004 
(ABNT, 2004) Resíduos sólidos - Classificação 

NBR 13961:2010 
(ABNT, 2004) 

Móveis para escritório: armários classificação e características 
físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio 

NBR 13966:2008 
(ABNT, 2008) 

Móveis para escritório: mesa classificação e características 
físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio 

NBR 15112:2004 
(ABNT, 2004) 

Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - áreas de 
transbordo e triagem - diretrizes para projeto, implantação e 
operação 

NBR 15113:2004 
(ABNT, 2004) 

Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - aterros 
- diretrizes para projeto, implantação e operação 

NBR 15114:2004 
(ABNT, 2004) 

Resíduos sólidos da construção civil - áreas de reciclagem - 
diretrizes para projeto, implantação e operação 

NBR 15115:2004 
(ABNT, 2004) 

Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 
execução de camadas de pavimentação - procedimentos 

NBR 15116:2004 
(ABNT, 2004) 

Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 
utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 
estrutural - requisitos 

F.D.B: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2015) 

 

Gomes (2006) e Biderman et al. (2008) relatam que com base nessas normas, 

poderia ser esperado que todas as licitações no Brasil contivessem critérios ligados 

ao desenvolvimento sustentável, porém esses normativos não são conhecidos por 
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algumas das entidades ou são ignorados em muitas outras vezes na prática das 

licitações, tendo em vista que a contratação, na concepção do agente executor, tem 

apenas a finalidade imediata de atender as necessidades materiais do contratante. 

Em contraste, nota-se a ausência de normas que estabeleçam metas objetivas para 

a adoção das compras sustentáveis no Brasil, como, por exemplo, na Europa que 

segundo a Directiva 2010/31/EU (EUROPEAN UNION, 2010), toda construção ou 

renovação de edifícios deve considerar os requisitos mínimos de desempenho 

energético já definidos na legislação, bem como, todos os novos edifícios públicos 

deverão possuir auto-sustentabilidade energética. 

Na publicação eletrônica Buying Green (EUROPEAN COMMISSION, 2011), a 

União Europeia enfatiza que a obtenção do melhor valor para o Estado significa 

encontrar uma solução que atenda aos requisitos estabelecidos para os bens e 

serviços demandados da forma menos onerosa para a Administração Pública. 

Dessa forma, na perspectiva das compras sustentáveis, a obtenção do melhor valor 

não leva em consideração apenas o preço dos bens e serviços, englobando fatores 

como qualidade, eficiência, proteção ambiental, garantia dos direitos humanos e 

respeito às leis trabalhistas, dentre outros. Diante destas considerações, depreende-

se que o conceito de ciclo de vida dos objetos necessita ser analisado com maior 

atenção pelos gestores, de forma que, mais importante que o preço da etiqueta, 

passem a ser os custos financeiros, ambientais e sociais que o produto ou serviço 

utilizou e ainda utilizará até o adequado descarte (UNEP, 2012). Ademais, 

consoante à nova lógica, os contratos administrativos precisam partilhar a 

responsabilidade pela destinação final dos resíduos e, quando couber, pela logística 

reversa, não se tratando, novamente, de uma simples escolha do administrador, 

mas de uma incontornável obrigação legal e constitucional (FREITAS, 2013). 

Segundo o International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 

(BAHIA, 2012), uma compra poderá ser caracterizada como sustentável quando o 

administrador público considerar a real necessidade de efetuar a compra, as 

circunstâncias em que o produto foi gerado, os materiais e as condições de trabalho 

de quem o produziu, bem como ainda avaliar como o produto se comportará após o 

final de sua vida útil, quando de sua disposição final. Neste contexto, Biderman et al. 

(2008) relatou que um produto, um serviço ou uma obra será sustentável quando 

apresentar melhor desempenho ambiental ao longo de seu ciclo de vida, na 

comparação com um produto-padrão. Assim, os produtos podem ser considerados 
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sustentáveis porque geram menos perdas, porque são recicláveis ou mais duráveis, 

porque não contém substâncias tóxicas, porque o processo de sua geração 

consome menos energia ou, ainda, porque os resíduos gerados são alcançados por 

uma política de logística reversa e retornam para o reprocessamento, sendo que 

esta última opção será, no decorrer deste trabalho, a mais detidamente estudada. 

 

3.2 A Logística Reversa como requisito das contratações públicas sustentáveis 

 

Segundo o IBGE (2014), o Brasil possui 203.000.000 habitantes, que 

produzem, cada um, a média de 1,1 kg de resíduos por dia. Assim, são gerados 

mais de 220 mil ton. de resíduos urbanos diariamente no país e nesse volume estão 

inclusos materiais como papel, plástico, vidro e alumínio, os quais podem ser 

reaproveitados. Importante frisar que, embora crescente o número de localidades 

que contam com sistemas de logística para coleta de resíduos, em 2014 apenas 3% 

da população brasileira era atendida por sistemas organizados de coleta e, do total 

de resíduos coletados, somente 27% são recuperados e retornaram à cadeia 

produtiva em forma de matéria prima (CEMPRE, 2014). Na figura 1 consta a 

evolução do número de municípios do Brasil em termos de existência de coleta 

seletiva e também a proporção da população que foi atendida por esse serviço com 

relação aos dados disponibilizados em 2014. 

 

 
 Fonte: CEMPRE, 2014 (Pesquisa Ciclosoft) 

Figura 1 - Municípios e população brasileira atendida pela logística de coleta seletiva. 

(a) Municípios com coleta seletiva no Brasil; (b) População brasileira atendida pela 

coleta seletiva em 2014. 
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O IPEA (2012) estima que o país perde R$ 8 bilhões de reais anualmente com 

o descarte de matérias primas que poderiam ser reaproveitadas, em termos do custo 

desses bens que são desperdiçados. Por sua vez, o Cempre (2014) aponta que a 

coleta, a triagem e o processamento dos materiais em indústrias recicladoras 

geraram um faturamento de mais de R$10 bilhões em 2013. Ou seja, não só o valor 

intrínseco das matérias-primas está sendo perdido, mas principalmente o potencial 

econômico de geração de renda pelo processamento desses materiais. 

Nesse sentido, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), promulgada 

pela Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010c), estabeleceu a 

necessidade de os setores público e privado preocuparem-se com os resíduos 

sólidos em relação aos aspectos ambiental, social e econômico, incentivando a 

adequação do tratamento e disposição, bem como intensificando a importância da 

coleta pelas cooperativas de catadores. Entre os objetivos da PNRS estão o 

fechamento de lixões até 2014 e sua substituição por aterros controlados; a 

elaboração de planos de resíduos sólidos nos municípios; o estabelecimento de 

restrições aos tipos de rejeitos que poderão ser encaminhados aos aterros 

sanitários; a implantação da coleta seletiva com ampliação da reciclagem e da 

compostagem; a inclusão social de catadores e a implantação da logística reversa. 

A implantação de políticas públicas para os resíduos sólidos, com foco no 

reuso, na logística reversa e na reciclagem, como no caso brasileiro, é vista como 

uma medida muito importante para a salvaguarda das condições de habitação do 

planeta, segundo alguns organismos internacionais, como o Fraunhofer - Institut für 

Umwelt, Sicherheits und Energietechnik - UMSICHT, que publicou um estudo 

comparando os processos de produção originários com os processos de reciclagem 

de alguns materiais em relação à geração de CO2 que provocam (FRAUNHOFER 

UMSICHT, 2008), constatando que a reutilização desses materiais traz uma redução 

significativa na quantidade de CO2, em razão do processo produtivo do material por 

meio da reciclagem utilizar muito menos energia do que o processo primário, 

conforme se verifica na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Geração de CO2 nos processos de produção de materiais. 

Material 
Produção 
Primária Reciclagem 

Redução na 
emissão de CO2 

Aço 1,54 ton de CO2 0,68 ton de CO2 55,8% 

Alumínio 10,6 ton de CO2 0,73 ton de CO2 93,1% 

Cobre 5,50 ton de CO2 1,98 ton de CO2 64,0% 

Papel 0,17 ton de CO2 0,08 ton de CO2 52,9% 

Polietileno - PE 1,69 ton de CO2 0,50 ton de CO2 70,4% 

Politereftalato de 
Etileno - PET 3,01 ton de CO2 0,47 ton de CO2 84,4% 

Madeira 0,78 ton de CO2 0,01 ton de CO2 98,7% 

Fonte: FRAUNHOFER UMSICHT, 2008 
 

Nesse prisma, a Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de 

princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo Governo 

Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, 

Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Entre as novidades da Lei está a 

inserção da logística reversa como um dos instrumentos dessa política (artigo 3º, 

inciso XII), o estabelecimento do princípio da responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos (artigo 6º, inciso VII, e artigo 30) e a obrigatoriedade de 

gerenciamento dos resíduos gerados pós-consumo (artigos 32 e 33), tanto para 

fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores, de modo a oferecer um 

destino ambientalmente sustentável. Essa medida é válida para materiais como 

agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleo lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, de 

vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, eletroeletrônicos e seus componentes e, 

ainda, para as embalagens de um modo geral (BRASIL, 2010c). 

Assim, como forma de minimizar os impactos desses rejeitos no ambiente, a 

PNRS priorizou a prática dos 3R’s: reduzir, reutilizar, reciclar. A redução consiste 

num esforço gerencial para o maior aproveitamento do insumo antes de sua 

eliminação, produzindo-se o mesmo nível de produtos com menor quantidade de 

matéria-prima. Já a reutilização se refere às ações de utilização dos resíduos para 
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outras finalidades, otimizando ao máximo o uso dos materiais antes do descarte 

final. A reciclagem, por sua vez, é o emprego da engenharia de materiais para 

aproveitar os resíduos em novo ciclo de produção (MARCHI, 2011). Conquanto, se 

percebe, que essas formas de tratamento dos rejeitos precisam de uma ferramenta 

gerencial que pense os fluxos de retorno dos materiais aos pontos da cadeia 

produtiva em que serão reaproveitados, reutilizados ou reciclados, reintegrando 

esses insumos, de maneira otimizada, aos ciclos de negócios. Nesse sentido, nos 

termos definidos pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, surge a logística 

reversa, como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, 

caracterizado por ações destinadas a facilitar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos aos seus geradores, para que sejam tratados ou reaproveitados em novos 

produtos, na forma de novos insumos (BRASIL, 2010c). 

A logística, em sentido amplo, é um processo que pode ser dividido em várias 

etapas: envolve a compra ou a venda, a devolução de mercadoria por motivo de 

desistência ou de defeito e, finalmente, se preocupa com o destino de um produto ao 

final de sua vida útil. A preocupação da logística reversa, assim, é fazer com que 

esse material, exaurido em sua concepção de regular utilização, retorne ao seu ciclo 

produtivo ou para o de outra indústria como insumo, evitando uma nova busca por 

recursos na natureza e permitindo um descarte ambientalmente correto (SOARES, 

RODRIGUES e GONÇALVES, 2013). O conceito de logística reversa vem sendo 

difundido e incorporado, de forma crescente, pela indústria europeia. Este princípio 

obriga ao poluidor em arcar com os custos da atividade poluidora, que, em 

decorrência de sua atividade produtiva, possa estar causando danos ao meio 

ambiente e a terceiros. Desta forma, a responsabilidade financeira de coleta dos 

resíduos industriais cabe ao produtor (MARCHI, 2011). Assim, a moderna 

concepção de logística reversa nada mais é do que uma adaptação dos 

procedimentos das indústrias do início do século, aquelas que operavam antes da 

invenção do plástico e do modismo dos descartáveis, que exigiam do consumidor, 

por exemplo, a devolução do vasilhame do leite ou do refrigerante, para que fosse 

fornecido outro novamente envasado. 

No Brasil, como já dito, a atual PNRS prevê como obrigatório o 

estabelecimento de um sistema de logística reversa que proporcione meios de 

retorno dos produtos, resíduos e embalagens após o uso pelo consumidor, por parte 

dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas e 
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baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos 

eletroeletrônicos e embalagens.  Além disso, a Lei estabelece, entre outras medidas, 

os procedimentos mínimos que o poluidor-pagador, representado pelos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, devem estabelecer para fins de 

viabilização de logística reversa, quais sejam: i) implantar procedimentos de compra 

de produtos ou embalagens usados; ii)  disponibilizar postos de entrega de resíduos 

reutilizáveis e recicláveis; e iii) atuar em parceria com cooperativas ou outras formas 

de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (BRASIL, 2010c). 

Entretanto, conforme conclui Marchi (2011), ainda são insipientes no território 

nacional equipamentos públicos que permitam a entrega voluntária de recicláveis, 

bem como a existência de regulares canais reversos de distribuição, que ofereçam 

suporte para que embalagens, envases industriais retornáveis, e produtos de grande 

porte pós-consumidos possam ser operados na direção oposta à original, ou seja, do 

consumidor para o produtor. 

De acordo com Leite (2009), no estabelecimento de um sistema de logística 

reversa, as entidades precisam adaptar seus canais de distribuição que, 

normalmente, levam o produto da fábrica até o consumidor, fazendo com que o 

processo de retorno ocorra com a mesma eficiência. Nesse sentido, os canais de 

distribuição reversos podem ser divididos em dois tipos: um para os bens de pós-

consumo e outro para bens de pós-venda. Os primeiros se referem aos produtos 

que já foram utilizados pelo consumidor e perderam a sua utilidade original, já os 

bens de pós-venda são aqueles que tiveram pouco ou nenhum uso e necessitam 

retornar a cadeia produtiva para manutenções, reparos, garantias e devoluções. 

Assim, a principal motivação para a existência de um canal reverso relativo aos bens 

de pós-venda consiste na manutenção da relação com o cliente, enquanto que para 

os bens de pós-consumo os motivos consideram as pressões ambientais, a 

vinculação da marca com uma consciência ecológica emergente e reutilização e 

reciclagem de componentes que permite a redução de custos de produção. 

Para Chan, Chan e Jain (2012), um sistema de logística reversa adquire as 

melhores condições de funcionamento quando a cadeia de fornecimento opera em 

circuito fechado, ou seja, nas situações em que a natureza da cadeia permite com 

exclusividade o retrorrecolhimento dos resíduos até o produtor ou consta 

contratualmente a garantia da recompra dos itens pós-consumo. No entanto, 

segundo os autores, a complexidade dos canais de abastecimento da maioria dos 
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negócios faz com que o controle e a integração das atividades de logística reversa 

sejam de difícil coordenação. Além disso, um sistema de circuito fechado nunca é 

realmente fechado, tendo em vista que os atores podem optar por descartar seus 

detritos em pontos não alcançados pela estrutura dos fabricantes, causando perdas 

no sistema e consequente descaminho dos itens que deveriam retornar a fonte. 

A logística reversa pode ser dividida nas fases de coleta, triagem, transporte, 

armazenamento e processamento. A coleta consiste em retirar os produtos 

disponíveis do consumidor após o uso, podendo ocorrer de maneira espontânea ou 

induzida. A triagem é o processo de categorização dos retornos em diferentes partes 

e classes com base em vários aspectos, que inclui categorizar os competentes 

segundo a sua composição e função de reuso. O transporte pode ser descrito como 

o processo de transferência a partir do ponto de coleta até o ponto de 

reprocessamento. O armazenamento é o processo de acumular os retornos, para 

permitir que o processamento ocorra em partidas que tragam eficiência ao processo. 

E, por fim, o processamento consiste em desagregar os componentes dos resíduos 

ao patamar mínimo das matérias primas componentes, por meio de tratamentos 

químicos ou físicos, permitindo que esses materiais retornem a base da cadeia 

como novos insumos de produção (VAHABZADEH e YUSUFF, 2012). 

Para Leite (2009), o sucesso na implantação deste processo de logística 

reversa depende, em grande parte, da fundamentação matemática que comprove a 

redução do custo total de processamento por meio da reciclagem de materiais. 

Nesse sentido, Chan, Chan e Jain (2012) concordam que as empresas consideram 

que o custo é o principal motivador para a logística reversa, muito embora as 

questões ambientais e os requisitos legais para a redução de impactos ambientais 

venham ganhando importância devido à crescente conscientização dos 

consumidores. Assim, segundo Vahabzadeh e Yusuff (2012), a escolha pela 

logística reversa deve considerar fatores monetários favoráveis, obtidos pela 

comparação dos custos da recolha, tratamento e transporte dos resíduos com o 

preço dos insumos originais, bem como as vantagens competitivas decorrentes de 

abordagens de ecologia industrial em todo o ciclo de vida dos produtos. 

No caso dos óleos lubrificantes, classificados segundo a norma NBR 10.004 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (2004) como resíduos perigosos 

(classe I), o sistema de logística reversa admissível pela legislação brasileira é o 

encaminhamento dos resíduos para o rerrefino (MMA, 2005), no qual, através de 



 

40 

processos físico-químicos, o óleo lubrificante mineral usado tem suas características 

regeneradas possibilitando a essa matéria-prima voltar às empresas formuladoras 

para nova aditivação (SPEIGHT e EXALL, 2014). Esse processo, embora tenha sido 

recentemente regulamentado no Brasil e existam dificuldades para a coleta 

causadas pela dimensão continental do país, vem atingindo os resultados 

esperados, conforme demonstra o estudo Canchumani (2013), que analisou os 

dados das coletas realizadas nos últimos 5 anos e verificou que as metas legais 

para a coleta foram atingidas, chegando-se em 2013, a um volume coletado de 

473.566.724 litros, que vem ser equivalente a, aproximadamente, 38% do total 

lubrificantes produzidos e importados no país (ANP, 2013). 

Em se tratando da logística reversa, deve-se ter preocupação também com as 

embalagens e os filtros de óleo gerados no processo de troca, que devem ser 

recolhidos por empresas dedicadas à sua reciclagem (APROMAC, 2011). Esses 

frascos plásticos são constituídos, em sua maioria, por Polietileno de Alta Densidade 

(PEAD), cujo tempo de degradação é longo, demorando mais de 100 anos para se 

decompor (CASTRO, 2012). Diante destas considerações, a NBR 10.004 (ABNT, 

2004), que trata dos resíduos sólidos e sua classificação, enquadra essas 

embalagens plásticas de óleo lubrificante como resíduos de classe I (perigosos), por 

conterem residual de óleo com características de toxicidade. Nesse mesmo sentido, 

a resolução CONAMA nº 362 (MMA, 2005), dispõe que as embalagens de óleo 

lubrificante devem ser destinadas à reciclagem ou, nos casos de não existir 

recolhimento, devem ser enviadas a aterro de resíduos perigosos (classe I). 

Dentro desse contexto, os estudos de Castro (2012) mostraram que nos 

municípios da microrregião de Bauru, no estado de São Paulo, apenas 24,29% dos 

consumidores destinam as embalagens para empresas de coleta, sendo que em 

torno de 49% dos postos de combustíveis encaminham as embalagens para 

catadores que levam o plástico para a reciclagem, mas olvidam o resíduo de óleo 

contido no interior das embalagens, que escorre no caminho ou na área de 

transbordo, vindo a depositar-se no solo. O autor ainda identificou que 27,14% dos 

consumidores lançaram as embalagens no lixo comum que é coletado pela 

Prefeitura, gerando possivelmente poluição ambiental.  

Dessa forma, desvincular o descarte irregular da marca dos seus produtos tem 

sido uma crescente estratégia empresarial, principalmente, nos setores em que a 

legislação que trata da proteção ambiental está mais presente, constrangendo os 
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empresários à reutilização dos materiais pós-consumidos, como é o caso do setor 

de lubrificantes (MARCHI, 2011). Além disso, a logística reversa não se caracteriza 

apenas como uma medida que parte das empresas, posto que o novo modelo de 

consumo que se apresenta para a sociedade leva em conta a conscientização para 

a preservação ambiental. Dessa maneira, um dos efetivos elementos motivadores 

da logística reversa consiste no lançamento de novos produtos alinhados a essa 

expectativa do consumidor e que passam, portanto, a competir através de 

estratégias de vinculação da marca com a conscientização ecológica como base de 

uma sustentabilidade empresarial (LEITE, 2009). 

Nesse diapasão, as compras governamentais, ao exigir a logística reversa 

como cláusulas de execução dos contratos de fornecimento de bens de consumo, 

podem incentivar o fornecedor a passar a considerar esse mecanismo de 

recolhimento e reutilização dos materiais de pós-consumo em sua rotina 

empresarial, na exata concepção do conceito das CPS, que visam em primeiro plano 

fomentar o mercado fornecedor a se adaptar às exigências dos negócios 

sustentáveis e, em segundo lugar, reduzir os impactos diretos das compras dos 

governos sobre o meio ambiente (BIDERMAN et al., 2008; EUROPEAN COMISION, 

2011; BRAMMER e WALKER, 2011; UNEP, 2012; ORUEZABALA e RICO, 2012; 

BETIOL et al, 2012; ALENCASTRO, DA SILVA e LOPES, 2014). 

 

3.3 Os Óleos Lubrificantes e sua relação com o Meio Ambiente 

 

Os óleos lubrificantes são produtos elaborados, principalmente, a partir do 

petróleo, estando disponíveis no mercado na forma líquida ou semi-líquida e 

possuindo como principais propriedades a elevada viscosidade e a densidade. 

Essas características fazem com que a sua principal função seja a de reduzir o atrito 

e o desgaste entre partes móveis de um objeto, além de serem usados para a 

transmissão de força mecânica, limpeza das partes móveis, vedação, refrigeração, 

isolamento e proteção do conjunto ou de componentes específicos e até para a 

transferência de determinadas características físico-químicas a outros produtos 

(APROMAC, 2011; ANWAR et al., 2012, ABRO, et al., 2013). Dessa forma, 

considerando o modo moderno de vida, essencialmente dependente máquinas 

equipamentos mecânicos, os óleos lubrificantes tornam-se insumos essenciais para 

uma grande quantidade de atividades, destacando-se o uso de meios de transporte 
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automotivos (veículos, caminhões e ônibus), a operação de maquinário industrial, o 

funcionamento de equipamentos agrícolas, etc (IBAMA, 2008). Dessa maneira, de 

acordo com a ANP, os óleos lubrificantes acabados são comercializados em mais de 

300.000 pontos de venda de espalhados pelo Brasil (GPM, 2008). 

Não obstante, os óleos lubrificantes são utilizados pela humanidade desde a 

antiguidade, como, por exemplo, no Egito antigo, onde foram encontradas figuras 

em um túmulo datado de 1.700 a.c mostrando o uso de lubrificante nos trilhos de um 

trenó (WAGNER, 2004). Esses tipos mais antigos de lubrificantes eram de origem 

animal ou vegetal, os chamados óleos graxos. Notadamente, os mais modernos são 

na maioria derivados diretamente do petróleo, os óleos minerais, ou produzidos em 

laboratório através de quebra de moléculas mais pesadas, que são chamados de 

óleos sintéticos, podendo ainda ser constituídos pela mistura de dois ou mais tipos 

como, por exemplo, os óleos minerais-sintéticos (IBAMA, 2008). 

A fração do petróleo que dá origem aos lubrificantes são os óleos 

desasfaltados denominados de óleos básicos, que podem ser parafínicos e 

naftênicos, e que são obtidos por destilação na temperatura de 300 a 370º C, sendo 

compostos por cadeias de hidrocarbonetos de 15 a 28 átomos de carbono 

(WINTER, 2007; ABRO et al., 2013). Os óleos básicos parafínicos são muito 

utilizados na elaboração de lubrificantes automotivos, que exigem um melhor nível 

de viscosidade frente a variações de temperatura (WAGNER, 2004). Assim, pode-se 

dizer que o óleo lubrificante é um produto derivado de uma fração nobre do petróleo, 

que é recurso natural não renovável que tende a se esgotar (DIAS et al., 2012). 

Ainda assim, segundo Sohn (2013), de cada 100 barris de petróleo brasileiro são 

extraídos apenas dois a três barris de óleo mineral básico para a produção de óleo 

lubrificante, considerando que o petróleo do Brasil é predominantemente pesado. 

Este autor comenta, ainda, que do petróleo árabe, que é de natureza leve, pode-se 

extrair de 7% a 8% de óleo básico, que representa, mesmo assim, uma fração 

pequena, caracterizando a potencial escassez desse produto oriundo de um recurso 

natural finito, o petróleo. 

Uma vez extraído o óleo básico mineral, a ele são acrescentados os aditivos, 

em média, de 5 a 28% do volume, para reforçar, adicionar ou eliminar algumas das 

características (CANCHUMANI, 2013). Esses aditivos são compostos químicos, na 

maioria polímeros de alto peso molecular e de cadeia flexível, que tem como 

finalidade agregar característica de dispersância ou dispersividade, adesividade, 
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detergência inibidora, antidesgaste, antioxidância, anticorrosiva, antiespumante, 

modificar a viscosidade, emulsionar, baixar o ponto de fluidez, dentre outras 

(SILVEIRA et al., 2006; SPEIGHT e EXALL, 2014). Assim, o óleo lubrificante é uma 

mistura de óleos extraídos de frações intermediárias do petróleo e de substâncias 

químicas aditivas, o qual, à semelhança de outros bens industriais, no final do 

processo de utilização gera resíduos com alto grau de toxicidade à saúde humana e 

ao meio ambiente, denominados de óleo lubrificante usado ou contaminado (Oluc) 

ou, na prática, conhecido por óleo queimado (IBAMA, 2008). 

Dessa forma, após a utilização dos óleos lubrificantes, seus resíduos 

representam um perigo em função de sua própria composição e, também, por 

apresentar um aumento significativo na concentração de metais quando comparados 

com seus respectivos óleos novos, em virtude do desgaste das peças metálicas do 

maquinário onde estavam sendo utilizados, bem como por possui inúmeras 

impurezas geradas pelo desgaste dos componentes plásticos e mecânicos que o 

lubrificante termina por arrastar consigo. Além disso, o Oluc apresenta resíduos de 

diversos aditivos, concebidos por várias substâncias químicas que são adicionadas 

ao óleo básico para que o lubrificante apresente um bom desempenho, 

potencialmente cancerígenos (SILVEIRA et al., 2006; ABRO et al, 2013). 

Segundo a classificação da ABNT (2004b), consignada na norma NBR-

10.004/2004, anexo "A", código F130, o Oluc é considerado um resíduo perigoso por 

apresentar em sua composição ácidos orgânicos, hidrocarbonetos polinucleares 

aromáticos (HPAs) e dioxinas, além de metais pesados como, por exemplo, cádmio, 

níquel, chumbo, mercúrio, cromo e cobre, todos agressivos a saúde humana e 

potencialmente carcinogênicos (IBAMA, 2008). Mais especificamente, os Oluc são 

formados por moléculas inalteradas do óleo lubrificante automotivo acabado, 

composto pela mistura de óleos lubrificantes básicos e aditivos, além de produtos de 

degradação do óleo lubrificante automotivo, como ácidos orgânicos e inorgânicos 

originados da oxidação, água originária da câmara de combustão dos motores, 

hidrocarbonetos leves (combustível não queimado), compostos polinucleares 

aromáticos (PNA), restos de aditivos (fenóis, compostos de zinco, de cloro, de 

enxofre ou de fósforo), partículas metálicas, ocasionadas pelo desgaste das peças 

em movimento e outros contaminantes (CANCHUMANI, 2013).  

A Apromac (2011) chama a atenção para diversos dados ambientais 

relacionados à destinação inadequada do Oluc como, por exemplo: a) o óleo 
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lubrificante usado ou contaminado, por não ser biodegradável, leva dezenas de anos 

para desaparecer do ambiente; b) quando vaza ou é disposto no solo, inutiliza o solo 

atingido, tanto para a agricultura quanto para a edificação, danificando a vegetação 

e os micro-organismos naturais, destruindo o húmus, causando infertilidade da área 

que pode se tornar uma fonte de vapores de hidrocarbonetos; c) quando jogado no 

solo, o óleo lubrificante usado ou contaminado, pode atingir o lençol freático, 

inutilizando os poços da região de entorno; d) apenas 1 litro de óleo lubrificante 

usado ou contaminado pode contaminar 1 milhão de litros de água, comprometendo 

sua oxigenação; e) se disposto na rede de esgoto, o Oluc compromete o 

funcionamento das estações de tratamento de esgoto, podendo causar a interrupção 

do funcionamento desse serviço essencial. Assim, o descarte direto de Oluc em rios, 

ou no solo e em aterros clandestinos, ou mesmo a queima como combustível em 

processos térmicos diversos como, por exemplo, em fornos de olarias e caldeiras, 

correspondem a práticas altamente danosas em razão da formação de 

contaminantes organoclorados e da emissão atmosférica de partículas sólidas 

poluentes (IBAMA, 2008). Neste contexto, Sohn (2013) inferiu que a queima do óleo 

lubrificante usado, sem tratamento prévio de desmetalização, gera emissões de 

óxidos metálicos, além de outros gases tóxicos, como dioxina e óxido de enxofre, 

apontando que a combustão de 1 litro de Oluc libera 1 grama de metais pesados no 

ar, em um cenário em que a taxa de emissão máxima aceitável de metais pesados é 

de 5 mg/m³ e 1,5 μg/m³ de chumbo já seriam considerados um nível excessivo. 

Do mesmo modo, segundo o IBAMA (2008), a poluição gerada pelo descarte 

de 1 t/dia de Oluc em cursos d’água, ou diretamente no solo,  equivale ao esgoto 

doméstico de uma cidade com 40 mil habitantes. Isso é possível porque um litro de 

Oluc é capaz de contaminar cerca de 1.000 m² de superfície aquosa, tendo em vista 

que o óleo forma uma camada superficial tóxica que dificulta a troca de oxigênio e a 

passagem de luz, causando queda da fotossíntese aquática e a morte da fauna e da 

flora água, que facilmente absorve as substâncias presentes no Oluc (SOHN, 2013). 

Nesse contexto, a legislação ambiental brasileira considera ilegal o envio do óleo 

lubrificante usado para utilização em sistema de aproveitamento térmico 

(expressamente proibido), mistura a combustíveis ou outros óleos lubrificantes, 

composição de tintas, formulação de graxas, lubrificação de correntes de 

motosserras, impermeabilização de pisos e cercas, combate de parasitas e pragas 
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na agropecuária, etc, em virtude de que todos esses distintos representam risco ao 

meio ambiente e à saúde dos próprios usuários (GMP, 2008). 

Notadamente, a escolha do legislador brasileiro pelo método de descarte do 

Oluc, em função do seu potencial perigo como resíduo e de que a matéria prima 

básica contida no óleo descartado é um recurso mineral que pode ser aproveitado, 

está assentada no art. 3º da Resolução CONAMA nº 362/2005 (MMA, 2005), que 

dispõe que todo o óleo lubrificante usado ou contaminado deve ser destinado ao 

reuso por meio do processo de rerrefino (GMP, 2008). Para tanto, o óleo, uma vez 

retirado dos equipamentos, deve ficar armazenado em recipientes em boas 

condições, livre de vazamentos e colocados dentro de uma bacia de contenção, 

adotando-se medidas necessárias para evitar que o Oluc não venha a ser misturado 

com produtos químicos, combustíveis, água e outras substâncias que inviabilizem ou 

dificultem o rerrefino (GMP, 2008). Assim, a correta destinação do Oluc começa na 

preparação do local de troca, que deve ser feita antes da retirada do óleo lubrificante 

usado ou contaminado do equipamento, evitando-se soluções improvisadas. Nesse 

sentido, o ambiente deve ter piso impermeabilizado, rodeado por calhas coletoras 

para conter derramamentos, coberto e protegido contra chuva e ventos, ventilado e 

livre da circulação de veículos, pessoas e animais. Esses cuidados farão com que os 

resíduos gerados na operação de troca sejam adequadamente armazenados e 

acondicionados de forma segura para que não contaminem o meio ambiente e não 

sejam contaminados por outras substâncias. (APROMAC, 2011). 

O processo de rerrefino foi regulamentado pela primeira vez no Brasil em 1963, 

consoante a Resolução nº 006/1963 do extinto Conselho Nacional do Petróleo 

(CNP) (MME, 1963), cujo objetivo, segundo o preâmbulo da Norma, era de reduzir a 

importação de petróleo e prover o abastecimento nacional por uma fonte alternativa. 

De acordo com Leite (2009), havia, até 1988, uma redução na alíquota do Imposto 

Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos (IULCLG) para os 

óleos rerrefinados, de forma que, com esse incentivo, o rerrefinador podia remunerar 

os geradores de óleo usado por um valor que inibia a sua utilização como 

combustível, estimulava a sua armazenagem e proporcionava margem suficiente 

para sua comercialização a preços inferiores aos do óleo novo. Assim, a indústria do 

rerrefino, juntamente com os postos de serviços, iniciou a estruturação da cadeia 

reversa, pois a atividade era lucrativa para todos os atores envolvidos. 
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Porém, segundo Canchumani (2013), com a Constituição de 1988 foi alterada 

toda a tributação sobre os lubrificantes, sendo retirada a redução de alíquota que 

existia para os óleos rerrefinados. A partir desse momento, a atividade deixou de ser 

atraente para boa parte dos participantes da cadeia reversa, pois a alta no imposto, 

aliada ao aumento dos custos com o licenciamento ambiental, passou a inviabilizar a 

atividade de rerrefino principalmente fora do eixo Rio - São Paulo, onde se 

localizavam as empresas de rerrefino e principais coletores, considerando o 

acréscimo dos custos com a logística. Com isso, de acordo com Leite (2009), muitas 

rerrefinadoras foram desativadas, restando apenas 8 das 32 empresas de rerrefino 

existentes na época. Em 1992, o governo, indiretamente, voltaria a oferecer 

subsídios ao setor de rerrefino por meio da elevação da taxa de Frete de 

Uniformização de Preços (FUP), que incidia sobre os preços dos óleos básicos 

virgens, de maneira que, com esse diferencial de preço, foi possível ao setor da 

logística reversa do Oluc sobreviver até setembro de 1997, quando o FUP foi extinto, 

em decorrência da desregulamentação do setor petrolífero (TÁVORA e QUELHAS, 

2003). Entre os anos de 1997 e 1999, então, houve uma espécie de carência 

normativa, período em que o setor passou a realizar adaptações internas, sendo que 

a partir da Portaria Interministerial MME/MMA nº 001, de 29 de Julho de 1999, dos 

Ministros de Minas e Energia e do Meio Ambiente (MME/MMA, 1999) a 

responsabilidade pela logística reversa passaria em definitivo às empresas 

produtoras de óleos lubrificantes acabados (LEITE, 2009). 

Assim, em 1999, com a edição da Portaria nº 125, de 30 de julho de 1999 

(ANP, 1999), foi estabelecido o princípio do poluidor pagador e os produtores e 

importadores de lubrificantes foram compelidos a assumir a responsabilidade pelo 

custo da coleta (TÁVORA e QUELHAS, 2003). Essa norma viria dar aplicabilidade 

ao conceito de logística reversa previsto desde 1981 na Política Nacional do Meio 

Ambiente, nos termos do art. 40, inciso VII, da Lei nº 6938/1981 (BRASIL, 1981), 

que impõe ao poluidor a obrigação de recuperar e indenizar os danos causados e, 

ao usuário, o aporte pela utilização dos recursos ambientais. Além disso, com a 

nova regulamentação sobre a destinação do Oluc, passou a existir o índice de 

reciclagem obrigatória a ser cumprido pelo setor, o qual previa que até setembro de 

2000, deveria ser coletado 20% do volume total de óleo comercializado, sendo que, 

a partir de outubro de 2000, esse percentual passou para 25% e, desde outubro de 

2001, foi fixado o limite mínimo de 30% do volume comercializado (LEITE, 2009). 
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O percentual mínimo de coleta do Oluc viria a ser progressivamente elevado, 

em níveis regional e nacional, por força da Portaria Interministerial MME/MMA nº 

464/2007 (MME/MMA, 2007) e da Portaria Interministerial MME/MMA nº 59/2012 

(MME/MMA, 2012), conforme se pode observar na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Percentual mínimo de coleta do OLUC por região do país. 

Ano 
Regiões (% de recolhimento mínimo de Oluc) 

Brasil 
NE N CO SE S 

2008 19 17 27 42 33 33,4 

2009 21 20 29 42 34 34,2 

2010 23 23 31 42 35 35,0 

2011 25 24 31 42 35 35,9 

2012 26 26 32 42 36 37,0 

2013 28 28 33 42 36 37,4 

2014 30 30 34 42 37 38,1 

2015 32 31 35 42 37 38,5 

Fonte: adaptado de SINDIRREFINO, 2015; CANCHUMANI, 2013. 

 

Assim, as metas estabelecidas para a logística reversa do Oluc em 2015 são 

de 38,5% da quantidade de óleo lubrificante comercializada, sendo que as regiões 

que possuem percentuais mínimos mais elevados são a Sudeste e a Sul, que terão 

que atingir em 2015, respectivamente, o patamar de 42% e 37% do Oluc coletado. 

Notadamente, essa progressão nos percentuais mínimos exigíveis para a logística 

reversa do Oluc foi suplantada por meio da Resolução nº. 362/05 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), (MMA, 2005), em vigor atualmente e que 

considera o rerrefino como instrumento prioritário para a gestão ambiental, 

estabelecendo em seu artigo 3º que todo óleo lubrificante usado ou contaminado 

deverá ser destinado à reciclagem por meio do processo de rerrefino. A resolução 

estabelece ainda, em seu artigo 6º, que o produtor e o importador de óleo 

lubrificante acabado deverão coletar ou garantir a coleta e dar a destinação final ao 

óleo lubrificante usado ou contaminado, de forma proporcional em relação ao 

volume total de óleo lubrificante acabado que tenham comercializado (MMA, 2005). 

De maneira geral, segundo Challener (2012), o negócio do rerefino já existe 

desde o início do século XX, tendo se desenvolvido em função da expectativa de 

Portaria nº 
464/2007 

Portaria nº 
59/2012 
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faturamento pelo reprocessamento do óleo usado. No entanto, a autora enfatiza que 

atualmente esse ramo possui outra motivação, uma vez que a importância da 

preservação ambiental aliada às novas tecnologias de processamento do petróleo 

conseguiu fazer conciliar a busca pela lucratividade com as políticas governamentais 

pela sustentabilidade, de modo a tornar relevante o papel da logística reversa como 

elo entre os interesses competitivos empresariais e os objetivos preservacionistas 

que observam no rerefino a forma menos agressiva de descarte do Oluc. No mesmo 

sentido, Soares, Rodrigues e Gonçalves (2012) comentam que a logística reversa, 

além de ser uma ferramenta competitiva dentro das organizações, tem como 

objetivo principal atender a sustentabilidade, promovendo a “volta à origem”, ou seja, 

ao permitir a reintegração do resíduo ao ciclo produtivo em substituição a novas 

matérias-primas, ela diminui a poluição do meio ambiente, além de ampliar a vida útil 

dos aterros sanitários por reduzir a quantidade de dejetos. Assim, o sistema de ciclo 

reverso dos lubrificantes pode ser visualizado na Figura 2. 

 

 

Fonte: adaptado de SOHN, 2013. 

Figura 2 - Ciclo do uso de lubrificantes com a implementação de Logística Reversa. 

 

Um fator para viabilizar o estabelecimento de uma cadeia de distribuição 

reversa é balancear a lucratividade entre as etapas de coleta e reciclagem e, ainda, 

garantir que os materiais reciclados voltem mercado comercial com níveis de 

qualidade que permitam o reaproveitamento dos resíduos como matéria prima 

dentro de custos toleráveis (LEITE, 2009). Assim, em termos de qualidade, ao longo 

dos anos, os rerefinadores desenvolveram técnicas que podem produzir óleos de 



 

49 

base de alta qualidade a um custo razoável, viabilizando que os produtores de óleo 

(aditivadores) possam comprar o óleo de base por um custo menor ou equivalente 

ao do óleo de primeiro refino, gerando uma situação  win-win  em toda a cadeia 

(MARTIN, 2012). Essa afirmação é corroborada por Challener (2012) que lembra 

que atualmente tornou-se possível produzir de forma consistente e confiável óleos 

de base dos grupos I e II (alta qualidade) a partir do Oluc. 

O consumidor, assim, para evitar que os ganhos na cadeia reversa 

permaneçam somente na parte fabril do processo, precisa considerar aspectos de 

qualidade ao gerar o seu óleo usado. Dessa forma, óleos usados comuns devem ser 

acondicionados separados dos óleos que contêm fósforo, enxofre, ou outras 

impuresas. Essa providência permite ao rerrefinador remunerar melhor o Oluc, pois 

é mais caro (ou impossível) remover tais aditivos (MARTIN, 2012). De mesmo modo, 

o Oluc contaminado por poluentes não deve ser descartado em aterros, uma vez 

que existe tecnologia de rerefino capaz de dar um melhor tratamento ambiental. 

Assim, a eficiência do processo de rerrefino, fundado em normas de segurança mais 

elevadas, produz, com redução de emissões residuais indesejáveis, um produto 

mais homogêneo e de maior valor como óleo básico. Desta forma, o rerrefino, que 

será visto adiante ainda com maior detalhe, é uma solução para a logística reversa 

do óleo lubrificante que oferece um perfil ambiental melhorado do que os demais 

processos em termos de consumo de recursos fósseis, aquecimento global, 

acidificação, nitrificação, potencial de risco carcinogénico e produção de partículas 

finas (CHALLENER, 2012). 

Considerando, por fim, essas vantagens ambientais e econômicas da 

implementação da logística reversa do Oluc por meio do rerrefino, bem como, os 

aspectos relativos à legalidade dessa opção, e considerando o uso em ampla escala 

dos óleos lubrificantes nas atividades de rotina da administração pública, é possível 

observar que as especificações relativas às compras sustentáveis devem incorporar 

a exigência da prática da logística reversa orientada ao rerrefino, prevendo inclusive 

práticas compartilhadas entre produtor, distribuidor e varejista, consoante que o 

resíduo aqui estudado é potencialmente ofensivo ao meio ambiente e consigna altos 

riscos associados, cabendo, ainda, em reforço, ser colecionado o discurso de Freitas 

(2013), no sentido de que, para o caso do Oluc, não se trataria mais de uma mera 

opção do Administrador, mas de uma ação requerida pela legislação, consoante o 

previsto na Constituição Federal e no art. 33 da Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010c). 
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De um modo geral, o processo de rerrefino do Oluc parte da premissa que o 

óleo lubrificante usado ainda guarda hidrocarbonetos em 80 a 85% do seu volume, 

que podem ser recuperados, representando um ganho econômico, à medida que o 

óleo-base rerrefinado pode receber novamente os aditivos e ser comercializado para 

retornar ao motor, e também um ganho ambiental, em consequência de diminuir a 

demanda por petróleo bruto e preservar as reservas e ainda gerar uma menor carga 

de poluentes despejados no meio-ambiente (CANCHUMANI, 2013). São várias as 

tecnologias conhecidas para o rerrefino do Oluc, sendo que os autores Speight e 

Exall (2014) colecionam 31 diferentes metodologias. Dentre elas, no Brasil, se 

destacam os processos de Ácido-Argila com Termocraqueamento; Desasfaltamento 

à Propano (PDA); Evaporação Pelicular (TFE) e Desasfaltamento Térmico em torre 

ciclônica de destilação (TDA) (SINDIRREFINO, 2014b), sendo que todos podem ser 

adaptados para atender às diferentes composições do óleo usado ou contaminado, 

bem como produzir a máxima quantidade de óleo básico possível dentro dos 

padrões estabelecidas pelo órgão regulador da indústria do petróleo (GMP, 2008). 

No Brasil, o método do Ácido-Argila com Termocraqueamento, um 

aprimoramento do processo desenvolvido na Alemanha Ocidental, por Bernd 

Meinken, em 1963, é o mais utilizado pelas empresas do ramo, tendo em vista o seu 

rendimento recuperar cerca de 71% do volume original de Oluc e da utilização 

reduzida de ácido sulfúrico (H2SO4), no percentual de apenas 1,5%, o que além de 

diminuir custos gera uma redução significativa de resíduos (SINDIRREFINO, 2014). 

O processo de Ácido-Argila com Termocraqueamento, segundo descrito por Speight 

e Exall (2014), compreende as seguintes etapas: 

a) Filtração: o óleo é peneirado para a remoção de impurezas sólidas 

grosseiras indesejáveis no processo (granulação maior que 3 mm); 

b) Desidratação: o óleo é aquecimento à temperatura de 80°C e posteriormente 

bombeado aos desidratadores onde sua temperatura chega a 180°C e permite a 

volatilização da água e de algumas frações leves presentes no produto; 

c) Termo Cracking: aquecido entre 280°C e 380ºC, o óleo passa pelos tubos de 

flasheamento sob pressão de aproximadamente 58 mmHg, ocasião em que ocorre a 

ruptura (cracking) das maiores cadeias moleculares, dando origem a uma mistura de 

hidrocarbonetos, de onde são fracionadas as frações leves spindle, neutro leve e 

óleo diesel. 
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d) Tratamento Químico (Acidulação ou Sulfonação): após o craqueamento 

ainda há no óleo substâncias oxidadas, aditivos não degradados, compostos 

insaturados, polímeros e asfaltos, sendo necessário adicionar ao óleo o ácido 

sulfúrico, que irá aglomerar os infectantes e decantá-los em cerca de 24 horas 

(tempo de residência), fazendo com que estes elementos formem uma borra ácida 

no fundo do tanque, a qual é drenada e neutralizada. 

e) Neutralização: processo também conhecido como tratamento alcalino, 

consiste na adição de soda ou potassa cáustica ao óleo para neutralizá-lo, em 

virtude do tratamento ácido que sofreu na etapa anterior; 

f) Clarificação: o óleo agora é bombeado para os reatores de clarificação onde 

recebe argila clarificante (10% em vol.), sendo a mistura aquecida a uma 

temperatura de 150°C para facilitar a absorção dos resíduos indesejáveis na argila. 

g) Filtração: o óleo segue, então, para um sistema de filtros prensa, onde é 

separada a argila, sendo destinada para a indústria cerâmica, e eliminadas as 

demais partículas de carbono e materiais coloridos remanescentes, que podem ser 

aproveitados em uso energético nos fornos de cimenteiras. 

Esse processo é demonstrado, com maiores detalhes, na Figura 3. 

 

Fonte: SINDIRREFINO, 2014 

Figura 3 - Esquema do rerrefino pelo método Ácido-argila com Tremocraqueamento. 
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Diante dessas características do processo de rerrefino, a legislação brasileira 

define essa prática como a única legalmente aceita, em razão de ser capaz de evitar 

a contaminação ambiental e permitir a recuperação de seus componentes úteis por 

meio de um processo industrial controlado (DIAS et al., 2012), que realiza a remoção 

dos contaminantes, dos produtos de degradação e dos aditivos do óleo lubrificante 

usado, fazendo com o produto retome as características de óleo básico e possa ser 

utilizado novamente como insumos da produção de novos óleos lubrificantes (GMP, 

2008). Esse processo de rerrefino já era utilizado no Brasil e no mundo como meio 

de obtenção do óleo básico, todavia com a Resolução CONAMA nº 362 (MMA, 

2005), tornou-se atividade obrigatória que compreende as etapas de recolhimento, 

transporte, armazenamento temporário e transformação desse rejeito em nova 

matéria prima, tendo sido, inclusive, em 2010, incorporado a Lei Federal nº 

12.305/2010 (BRASIL, 2010c), que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

por meio do estabelecimento da obrigatoriedade da logística reversa para o setor de 

óleos lubrificantes. É importante mencionar, que a Resolução CONAMA nº 362 

(MMA, 2005), além de definir o rerrefino como única prática possível para o descarte 

do Oluc, proíbe expressamente a queima desse resíduo, considerando o previsto no 

seu artigo 13, que determina que não se considera a combustão ou a incineração de 

óleo lubrificante usado ou contaminado como uma forma de reciclagem ou de 

destinação adequada (GMP, 2008). 

A ANP, por meio da Resolução nº 20/2009 (ANP, 2009), estabeleceu que a 

coleta e a destinação dos óleos lubrificantes usados ou contaminados deve ser feita 

por empresas credenciadas juntamente aquele órgão. As empresas devem cumprir 

uma série de obrigações, como emissão do certificado de coleta e Nota Fiscal de 

entrada, armazenagem e destinação corretas, entre outras. Segundo dados da 

própria agência (ANP, 2014), existem hoje no Brasil trinta e uma empresas 

licenciadas para realizar a coleta de óleo lubrificante usado, que se ramificam por 

todo o território nacional. Todavia, considerando a dimensão do país, as empresas 

de coleta, que operam de acordo com os padrões estabelecidos pela ANP, não 

possuem capacidade instalada para atender suficientemente todo o território 

nacional (RIBEIRO, 2009), embora qualquer parte do território possa ser 

logisticamente acessada a partir de qualquer região (GMP, 2008). Assim, nos 

municípios não atendidos pelo serviço regular de coleta, os consumidores, 

revendedores e pontos de troca de óleo devem armazenar o Oluc em tambores 
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hermeneticamente fechados, abrigados e sinalizados, até que exista um volume 

razoável, que viabilize o acionamento de uma coleta especial junto a um coletor 

autorizado (APROMAC, 2011). No Quadro 3 consta uma demonstração esquemática 

das responsabilidades dos diversos atores do segmento em relação aos 

procedimentos de envio do Oluc para o rerrefino. 

 

Quadro 3 - Responsabilidades no processo de rerrefino do Oluc, segundo a 

Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005 (MMA, 2005). 

Atores Descrição Obrigações 

Produtores e 
importadores 

Empresas que 
fornecem o óleo 

lubrificante acabado ao 
mercado 

Contratar e custear a coleta de OLUC; 
Informar aos consumidores (geradores) as 
obrigações destes, bem como os riscos 
ambientais do descarte incorreto. 

 Revendedores 
Empresas que 

comercializam o óleo 
lubrificante acabado 

Disponibilizar troca sem ônus em local 
adequado; Recolher o OLUC; Armazenar o 
OLUC; Entregar o OLUC apenas a coletor 
autorizado e licenciado e exigir CCO; Informar 
os consumidores sobre riscos e obrigações. 

Geradores 

Pessoas físicas ou 
jurídicas (inclusive o 
poder público) que 

utilizam o óleo 
lubrificante, gerando 

o resíduo 

Não lançar OLUC no ambiente; Entregar o 
óleo usado ao ponto de recolhimento do 
revendedor ou a coletor autorizado; Recusar 
produtos de origem criminosa;  Informar o 
Poder Público sobre a ocorrência de ilícitos 
ambientais. 

Coletores 

Empresas licenciadas 
pelo órgão ambiental 
competente e pela 
ANP, autorizadas a 

recolher o óleo 
lubrificante usado 

Coletar o OLUC nos pontos de recolhimento;  
Entregar o CCO ao revendedor ou gerador 
para prestação de contas; Entregar todo o 
OLUC ao rerrefinador;  Exigir CRO. 

 Rerrefinadores 

Empresas 
autorizadas pela ANP 

e licenciada por 
órgão ambiental 

competente para a 
atividade de rerrefino 

Receber todo o OLUC coletado e emitir o 
CRO;  Remover contaminantes do OLUC; 
Recuperar o máximo óleo de básico do OLUC;  
Destinar corretamente os resíduos; Alienar o 
básico rerrefinado somente a produtor 
autorizado, fechando o ciclo. 

Poder Público 
Entidades 

Fiscalizadoras 

Orientar e dar suporte a todos os agentes da 
cadeia; Fiscalizar intensivamente;  Punir os 
infratores (garantia do sistema). 

Fonte: adaptado de SOHN, 2013. 
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Os serviços de coleta de óleos lubrificantes autorizados, após captarem o Oluc, 

podem direcioná-lo a uma das 14 indústrias de rerrefino autorizadas a funcionar no 

país, segundos dados de fevereiro de 2015 da ANP (2015), as quais estão 

estabelecidas, principalmente, nas regiões sul e sudeste, conforme se pode 

observar no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Relação das empresas autorizadas a realizar o rerrefino de Oluc. 

EMPRESA CIDADE, ESTADO 

 Brazão Lubrificantes Ltda. Aguaí, São Paulo 

 Eternal Indústria, Comércio Serviços e 
Tratamento de Resíduos da Amazônia Ltda. 

Manaus, Amazonas 

 Falub Indústria e Comércio de Lubrificantes Ltda. Itu, São Paulo 

 Indústria Petroquímica do Sul Ltda. Alvorada, Rio Grande do Sul 

 Lubrasil Lubrificantes Ltda. Piracicaba, São Paulo 

 Lubrificantes Fênix Paulínia, São Paulo 

 Lwart Lubrificantes Ltda. Lençóis Paulista, São Paulo 

 Lwart Lubrificantes do Nordeste Ltda. Feira de Santana, Bahia 

 Nortlub Reciclagem de Óleos Minerais Ltda. Manaus, Amazonas 

 Petrolub Industrial de Lubrificantes Ltda. Sete Lagoas, Minas Gerais 

 Prolub Rerrefino de Lubrificantes Ltda. Presidente Prudente, São Paulo 

 Proluminas Lubrificantes Ltda. Varginha, Minas Gerais 

 Química Industrial Supply Tapirai, São Paulo 

 Tasa Lubrificantes Ltda. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro 

Fonte: ANP, 2015. 

 

A principal entidade sindical que congrega a maioria dos rerrefinadores 

apresentadas no Quadro 4 é a Sindirrefino, com sede na cidade de São Paulo, que 

representa sete das empresas com unidades rerrefinadoras de óleos lubrificantes 

usados ou contaminados, que utilizam uma rede de coleta que está disponível em 

grande parte dos municípios brasileiros (SINDIRREFINO, 2014a). 
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Esse setor do rerrefino tem uma dúplice função para o país, pelos vieses 

ambiental e econômico, considerando que a gestão do óleo lubrificante usado ou 

contaminado interessa à estrutura estatal ligada à gestão ambiental (SISNAMA) e 

também à área ligada aos recursos minerais e petrolíferos (MME/ANP). Como prova 

disso, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), no objetivo de 

desburocratizar o transporte do Oluc, definiu através do Convênio ICMS nº 38/2000 

que na coleta e transporte de óleo lubrificante usado ou contaminado realizada por 

estabelecimento coletor, cadastrado e autorizado pela Agência Nacional de Petróleo 

(ANP), com destino a estabelecimento rerefinador ou coletor revendedor, será 

substituída a Nota Fiscal pelo Certificado de Coleta de Óleo Usado, emitido pelo 

coletor de óleo lubrificante, sendo este instrumento usado para a fiscalização da 

correta destinação do resíduo e também para o cruzamento de dados (GMP, 2008). 

Não obstante, apesar de a legislação determinar que todo Oluc deve ser 

destinado ao rerrefino e que comprovadamente esta é a melhor disposição para 

esse resíduo, há ainda práticas de disposição inadequadas que colocam em risco a 

saúde pública e o meio ambiente. Alguns exemplos desses atos ilícitos ocorrem pela 

queima como combustível (para caldeira, barco, e outros); adulteração de óleos 

lubrificantes acabados; adulteração de óleo diesel; uso como óleo desmoldante; 

formulação de graxas; lubrificação de corrente de motosserra; impermeabilização de 

cercas, mourões, telhados, pisos e similares e uso veterinário no tratamento de 

doenças de pele e como vermífugo (APROMAC, 2011). 
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3.4 O Sistema de Logística no Exército Brasileiro 

 

A atividade de logística dos suprimentos é essencial para qualquer instituição 

e, para o Exército, reveste-se ainda de uma importância estratégica, posto que a 

permanência da tropa nas operações é ditada pelo fluxo regular de suprimentos. 

Essa importância estratégica é bem exemplificada por Camilo (2000), ao relatar 

episódios ocorridos no Norte da África, durante a Segunda Guerra Mundial, em que 

o Afrika Korps, constituído pelas divisões Panzer das forças alemãs e italianas e 

liderado pelo Marechal Erwin Rommel, então conhecido como “A Raposa do 

Deserto”, sofreu inesperada derrota diante do VIII Exército Britânico. Embora fossem 

mestres nas manobras em terreno desértico, o Afrika Korps não podia tirar proveito 

dessa habilidade em função da deficiência no gerenciamento, transporte e 

distribuição do suprimento de combustíveis e óleos e lubrificantes, itens 

especialmente importantes para garantir a mobilidade de seus blindados, de sorte 

que a rapidez e a capacidade de manobra não eram então restringidas pelo inimigo, 

mas sim pela demanda de combustíveis. 

Assim, estrutura logística encarregada do abastecimento das tropas está 

presente em nível estratégico de planejamento, considerando o papel fundamental 

do apoio logístico às operações. Destarte, antes mesmo da mobilização das forças 

tarefa de combate, são estabelecidos os planos que definem os tipos e as 

quantidades de Organizações Militares (OM) necessárias ao apoio logístico, em 

termos de localização, mobilização de pessoal e dotação de material. A principal 

finalidade dessa estrutura é manter um fluxo logístico entre o País e as tropas da 

Força Terrestre que estarão realizando as operações militares no teatro de 

operações, no sentido de potencializar o efeito das ações de combate. Nesse 

sentido, as missões de paz para as quais o Brasil enviou tropas nos últimos anos, 

como nos casos de Angola (1989 - 1997), Moçambique (1992 - 1994), Timor Leste 

(2000 - 2006) e, atualmente, no Haiti (desde 2005), puderam ser desenvolvidas em 

razão das ações de logística realizadas pela 1ª Região Militar, situada na cidade do 

Rio de Janeiro, que foi responsável pela coordenação, aquisição, armazenagem, 

transporte e distribuição dos suprimentos, inclusive combustíveis e lubrificantes, 

necessários às tropas empregadas naquelas nações (BOTTINO, 2009). 

Diante dessa importância dos itens de suprimento, o Exército Brasileiro instituiu 

um sistema específico e amplamente articulado no território nacional para prover os 
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meios de subsistência. Esse sistema está definido no Manual de Campanha EB20-

MC-10.204 - Logística, aprovado pela Portaria nº 002-EME, de 02 de janeiro de 2014 

(COMANDO DO EXÉRCITO, 2014), sendo também regrado por meio do 

Regulamento do Comando Logístico (R-128), aprovado pela Portaria nº 719 - Cmt 

EB, de 21 de novembro de 2011 (COMANDO DO EXÉRCITO, 2011a), e pelas 

Normas Administrativas Relativas ao Suprimento (NARSUP), aprovadas pela 

Portaria n° 009 - D Log, de 27 de junho de 2002 (COMANDO DO EXÉRCITO, 2002). 

Segundo essas normas, o Estado Maior do Exército (EME) é o órgão responsável 

pela determinação dos níveis globais de suprimentos no âmbito da Força Terrestre, 

enquanto a coordenação do sistema logístico é realizada pelo Comando Logístico 

(COLOG), com sede em Brasília, que conta com doze Regiões Militares (RM), 

espalhadas pelo território nacional, que desempenham a gerência regional das 

funções logísticas relativas ao suprimento, manutenção e transporte, dentre outras. 

Assim, para o desempenho das funções logísticas em sua área de 

responsabilidade, as Regiões Militares possuem, como organizações militares 

diretamente subordinadas (OMDS), os Batalhões de Suprimento (B Sup), os 

Depósitos de Suprimento (D Sup) e os Parques Regionais de Manutenção. Essas 

unidades, então, fazem a aquisição do quantitativo necessário de cada item de 

suprimento, de acordo com o planejamento regional, e provisionam as Organizações 

Militares (OM) situadas na sua área de atuação. Dessa forma, aos B Sup e D Sup, 

também conhecidos como órgãos provedores (OP), cabe receber e armazenar todo 

o material destinado ao provimento, manter esses itens em perfeitas condições de 

utilização e distribuir os suprimentos de acordo com os planos regionais de 

distribuição e ordens de fornecimento do COLOG e também dos comandos de RM. 

Além disso, os OP devem providenciar o exame do material recebido, de acordo 

com instruções bromatológicas específicas, para avaliar as condições sanitárias de 

utilização dos itens adquiridos (COMANDO DO EXÉRCITO, 2003). Uma visão 

sistêmica e resumida da logística militar terrestre é representada pala Figura 4. 
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pela promoção de meios para o funcionamento de sua estrutura, e um Centro de 
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logísticas finalísticas da unidade. O COS, por sua vez, possui, em apoio, um 
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depósitos, um Setor de Patrimônio, responsável pela contabilização dos estoques 

existentes, um Posto de Fornecimento de Uniformes do Exército (PFUEx), que 
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em um tipo específico de material, de acordo com as dez classes de 

suprimento definidas pelo Sistema de Classificação Militar dos Suprimentos

10.204 - Logística (COMANDO DO EXÉRCITO, 2014), que 

são: gêneros de alimentação (classe I), material de intendência (classe II), 

combustíveis e lubrificantes (classe III), material de construção (classe IV), 

armamentos e munições (classe V), material de engenharia (classe VI), material de 
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da organização de um B Sup consta da Figura 5 a seguir. 
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Figura 5 - Organograma básico de um Batalhão de Suprimento do Exército Brasileiro
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Organograma básico de um Batalhão de Suprimento do Exército Brasileiro

Como visto, essa estrutura calcada nos B Sup e D Sup foi concebida para ser 

responsável pelos provimentos necessários ao Exército em tempo de paz. No 

entanto, como esses meios não são suficientes para apoiar efetivos elevados a 

serem empregados em operações ou em esforços de guerra, o Manual de 

10.204 - Logística (COMANDO DO EXÉRCITO, 2014) define a 

forma como a estrutura logística será ampliada para fazer frente ao

demanda de insumos que ocorre nas situações de combate. Em linhas gerais, o 

Manual prevê a ativação de um Comando Logístico do Teatro de Operações (CLTO) 

encarregado de coordenar e executar o apoio logístico na área de conflito, o qual 

como elementos orgânicos as Bases Logísticas Conjuntas (Ba Log Cj) 

compostas por Organizações Militares Logísticas Singulares (OMLS) desdobradas 

no interior de sua área, que serão responsáveis pela realização do apoio logístico ao 

conjunto das forças em operação (aéreas, navais e terrestres). No âmbito da força 

terrestre, as unidades componentes do sistema logístico para o estado de guerra 

se em Grupamentos Logísticos (Gpt Log), Batalhões Logísticos (B Log) e 

Destacamentos Logísticos (Dst Log), sendo que essas unidades se desdobram em 

áreas territoriais denominadas de Bases Logísticas (Ba Log), que podem operar em 

proveito de toda a Força de Operações, quando recebem o nome de Base Logística 
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Ministro do Exército  (COMANDO DO EXÉRCITO, 1984) 

Organograma básico de um Batalhão de Suprimento do Exército Brasileiro. 

Como visto, essa estrutura calcada nos B Sup e D Sup foi concebida para ser 

responsável pelos provimentos necessários ao Exército em tempo de paz. No 

são suficientes para apoiar efetivos elevados a 

serem empregados em operações ou em esforços de guerra, o Manual de 

Logística (COMANDO DO EXÉRCITO, 2014) define a 

forma como a estrutura logística será ampliada para fazer frente ao aumento de 

demanda de insumos que ocorre nas situações de combate. Em linhas gerais, o 

Manual prevê a ativação de um Comando Logístico do Teatro de Operações (CLTO) 

encarregado de coordenar e executar o apoio logístico na área de conflito, o qual 

como elementos orgânicos as Bases Logísticas Conjuntas (Ba Log Cj) 

compostas por Organizações Militares Logísticas Singulares (OMLS) desdobradas 

no interior de sua área, que serão responsáveis pela realização do apoio logístico ao 

peração (aéreas, navais e terrestres). No âmbito da força 

terrestre, as unidades componentes do sistema logístico para o estado de guerra 

se em Grupamentos Logísticos (Gpt Log), Batalhões Logísticos (B Log) e 

sendo que essas unidades se desdobram em 

áreas territoriais denominadas de Bases Logísticas (Ba Log), que podem operar em 

proveito de toda a Força de Operações, quando recebem o nome de Base Logística 
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Terrestre (BLT), ou em proveito específico de uma unidade de combate do nível 

brigada quando ela necessita autonomia operacional, ocasião em que a base recebe 

o nome de Base Logística de Brigada (BLB) (COMANDO DO EXÉRCITO, 2014). 

Destarte, além das funções de aquisição e distribuição, os sistemas de logística 

precisam coordenar o descarte dos resíduos, vasilhames e carcaças dos produtos 

ao término de sua vida útil. Conforme Slack, Chambers e Johnston (2009), a gestão 

de suprimento engloba as funções de compras, acompanhamento, gestão de 

estoques, armazenagem, planejamento e controle de produção, distribuição física e 

disposição final dos resíduos. Para os autores, a gestão de suprimento tem como 

objetivo reduzir os custos totais associados em toda a cadeia de fornecimento, 

realizando a integração do fluxo de materiais com o fluxo de informações e 

retroalimentações desde o fornecedor de matéria-prima até o consumo e a 

disposição final dos bens e serviços. Nesse sentido, o Manual de Campanha EB20-

MC-10.204 - Logística (COMANDO DO EXÉRCITO, 2014) prevê, ainda, que os 

sistemas de logística devem desenvolver atividades relacionadas à logística reversa, 

à gestão ambiental e ao reaproveitamento de material. 

A logística reversa, no escopo das funções logísticas militares, é entendida 

como o conjunto de ações necessárias ao estabelecimento de um fluxo inverso para 

os insumos logísticos, desde o usuário consumidor até a fonte de obtenção ou ao 

ponto de coleta na zona de retaguarda. A norma prevê, nesse ponto, que os 

mesmos órgãos que executam a distribuição devem realizar a logística reversa, 

sinalizando que os atores logísticos devem incluir nos planos de operação as formas 

de evitar desperdício de recursos, mitigar impactos ambientais e maximizar as 

capacidades de transporte. Assim, os mecanismos de reversão de materiais devem 

constar dos contratos de obtenção, envolvendo os fornecedores no processo de 

destinação final adequada de vasilhames, rejeitos e materiais recicláveis, que 

poderão retornar a cadeia de suprimento ou ser objeto de desfazimento. Para tanto, 

os órgão logísticos devem prever um canal de evacuação que permita a coleta e a 

movimentação do material inservível até um posto de coleta (P Col), que deverá 

providenciar a manutenção daqueles itens passiveis de retorno à cadeia de 

suprimento e a classificação quanto à destinação final dos itens que se 

apresentarem inservíveis (COMANDO DO EXÉRCITO, 2014). 

No entanto, embora a logística reversa já esteja prevista de maneira genérica a 

nível estratégico no Manual de Logística do Exército (COMANDO DO EXÉRCITO, 
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2014), no nível operacional, no qual efetivamente ocorre a execução das atividades 

logísticas, consta ainda uma lacuna normativa a esse respeito, considerando que o 

art. 12, inc. III, das Normas Administrativas Relativas ao Suprimento (NARSUP), 

aprovadas pela Portaria n° 009 - D Log, de 27 de junho de 2002 (COMANDO DO 

EXÉRCITO, 2002), não atribui aos órgãos logísticos a responsabilidade pelo 

recolhimento do material inservível e despojos de pós-consumo, como também não 

está estabelecida a responsabilidade pela destinação final adequada dos itens ao 

término do ciclo de vida da cadeia de suprimento. Em razão disso, os B Sup e D Sup 

realizam, hoje em dia, apenas o recolhimento das viaturas velhas, dos estojos das 

munições utilizadas, dos armamentos danificados, bem como das baterias e pneus 

velhos, sendo que permanece como encargo das organizações militares (OM) o 

descarte dos resíduos e vasilhames dos demais itens, como os resíduos orgânicos, 

o lixo eletrônico, o óleo lubrificante usado contaminado (Oluc), as pilhas, as 

lâmpadas, as embalagens plásticas, os resíduos das construções e demolições 

(RCD), os resíduos de agrotóxicos, o lixo hospitalar e ambulatorial, entre outros. 

Em relação a esses resíduos produzidos, estudos mostram que o Exército 

possui um grande potencial para interferir no meio ambiente, de forma a prejudicar 

ou beneficiar os ecossistemas, considerando que a instituição responde pela gestão 

de grandes áreas territoriais onde mantém campos de instrução e opera instalações 

industriais, utilizando para isso uma estrutura mecanizada e um contingente de mais 

de 300.000 homens e mulheres organizados nos seus quadros hierárquicos (NEVES 

e ROZEMBERG, 2010). Assim, para estabelecer uma política de gestão ambiental 

aplicável a todas as suas atividades, o Exército instituiu, por meio da Portaria nº 571-

Cmt EB, em 06 de novembro de 2001 (COMANDO DO EXÉRCITO, 2001), a Diretriz 

Estratégica de Gestão Ambiental do Exército (DEGAEB), com a finalidade de incutir 

no público interno a mentalidade de prevenção, preservação, conservação, melhoria 

e recuperação do meio ambiente, seja por intermédio de campanhas, seja valendo-

se de diretrizes expedidas por ocasião da realização de atividades militares. 

O anexo H das DEGAEB apresenta a estrutura para o Sistema de Gestão 

Ambiental do Exército Brasileiro (SiGAEB), citando que as atividades desse sistema 

devem manter uma convergência com a doutrina militar vigente e com a Política 

Nacional de Meio Ambiente (PNMA), de forma que o SiGAEB deve procurar 

encontrar pontos de sinergia entre as atividades de preparo e emprego da tropa e a 

proteção ambiental (NEVES e ROZEMBERG, 2010). O SiGAEB, assim, viria a ser 
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instituído em 09 de junho de 2008, por meio da edição da Portaria nº 386-Cmt EB 

(COMANDO DO EXÉRCITO, 2008), a qual estabeleceu responsabilidade ao EME 

pela proposição das atualizações da legislação ambiental e ao Departamento de 

Engenharia de Construção (DEC) a incumbência pela confecção de instruções 

específicas e pela realização de consultoria técnica dentro do SiGAEB. 

Um ponto importante da legislação que estabeleceu o SiGAEB consiste na 

definição de responsabilidades aos diversos integrantes do sistema: ao EME a 

função de coordenação, ao DEC a função de supervisão e aos demais órgãos de 

direção setorial (ODS) a normatização dos pontos afetos a sua aptidão institucional, 

bem como, incentivando a todos os integrantes em todos os escalões a planejar, 

controlar e fazer cumprir, rigorosamente, as normas ambientais na execução de 

atividades diárias e operacionais. Assim, a gestão ambiental no Exército ficou 

departamentalizada de acordo com a aptidão de cada ODS, os quais devem 

elaborar e enviar ao DEC normas específicas, que considerem o transporte, o 

armazenamento, a coleta, o tratamento, a destinação final, a eliminação de expurgos 

e resíduos, quando necessário, bem como todas as medidas passíveis de evitar 

danos ou degradação ao meio ambiente, que estejam em suas esferas de 

competência. Diante disso, o COLOG ficou incumbido de normatizar a utilização e o 

descarte dos resíduos relativos aos combustíveis, óleos e lubrificantes; postos de 

abastecimento, lavagem e lubrificação; munições; resíduos industriais; e artigos de 

subsistência (COMANDO DO EXÉRCITO, 2008). 

Com relação à implantação do SiGAEB, Neves e Rozemberg (2010) comentam 

que ainda é incipiente o comprometimento de todos integrantes da força terrestre, 

tendo em vista que seus estudos observaram que a divulgação interna das políticas 

ambientais do Exército ocorreu em níveis menores do que o estabelecido pelas 

normas internacionais de referência, bem como, em razão das normas da 

organização possuírem objetivos ainda difusos e abrangentes, sem metas ou prazos 

específicos. Esses autores ainda apontam, que não houve a definição de prioridades 

na implementação das ações de gestão ambiental, o que torna difusos os esforços 

de implantação em todas as áreas. Como ponto positivo, o estudo relata que as 

atribuições ambientais no SiGAEB foram estabelecidas de modo integrado entre 

todas as áreas de instituição, fazendo com que a transversalidade de funções e 

responsabilidades contribua para uma concreta operação do sistema. 
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Essa perspectiva pode ser verificada, pelo fato de que a proteção dos recursos 

naturais está consignada no atual sistema logístico do Exército, uma vez que o 

Manual de Campanha EB20-MC-10.204 - Logística (COMANDO DO EXÉRCITO, 

2014) define que a gestão ambiental, no âmbito logístico, tem o objetivo de prevenir, 

mitigar ou corrigir os impactos adversos causados pela execução das atividades 

logísticas em relação à preservação do meio ambiente e à saúde do pessoal militar, 

sendo estabelecido que as ações militares devem ser executadas com a geração 

mínima de danos colaterais. Ainda consta do Manual que os elementos 

especializados de engenharia devem coordenar com outros órgãos para que as 

operações que envolvam a geração de resíduos e efluentes, o consumo de água e 

materiais e a utilização de equipamentos com potencial de produção de efeitos 

danosos ao ambiente sejam controladas desde a origem até o destino final. 
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4. METODOLOGIA 
 

A base metodológica deste estudo seguiu a concepção adotada por 

Oruezabala e Rico (2012) no estudo que avaliou a implantação de requisitos 

ambientais nas compras realizadas pelos hospitais públicos franceses. Também foi 

seguida a proposta de Brammer e Walker (2007), que analisaram as práticas de 

compras sustentáveis nos contratos públicos de cerca de 20 países. Na concepção 

metodológica desses autores, os conceitos são identificados por meio do 

levantamento de substancial referencial teórico que explique as tendências atuais da 

literatura, e essas tendências, então, são comparadas com as práticas adotadas na 

entidade estudada, no sentido de avaliar a convergência dos procedimentos da 

instituição com as concepções doutrinárias. A principal vantagem da utilização de 

métodos já experimentados é aumentar a validade do estudo e alcançar uma maior 

profundidade, posto que a energia do estudo não necessita ser focada na definição 

metodológica e pode se concentrar no levantamento e na análise dos dados. Nesse 

sentido, para levantar os pressupostos teóricos necessários ao estudo, foram 

estabelecidas quatro linhas de busca relacionadas aos temas contratações públicas 

sustentáveis, logística reversa, óleos lubrificantes e sistema de logística do exército. 

Adiante, após consolidados os fundamentos conceituais relacionados ao 

estudo, passou-se a analisar informações do giro de estoques e do sistema de 

aquisições.  Também foram avaliados os procedimentos de logística com a 

aplicação de um questionário enviado por meio de correspondência oficial visando 

compreender os procedimentos desenvolvidos nas unidades gestoras do Exército 

em relação à gestão do Oluc. Além disso, outro questionário foi aplicado aos 

encarregados dos setores de logística e foi realizada a análise de dados gerenciais e 

contábeis disponibilizados pelas unidades nos sistemas corporativos do órgão. 

Assim, foi utilizada uma abordagem qualitativa, uma vez que é a mais indicada para 

explorar um fenômeno cujas dimensões iniciais sejam desconhecidas 

(ORUEZABALA e RICO, 2012), sendo que os procedimentos foram executados em 

cascata, onde a conclusão de uma fase era o pré-requisito para a implementação da 

fase seguinte. 

Além desses aspectos, o trabalho utilizou dados fornecidos pelo sistema de 

logística militar do Exército Brasileiro, sendo constituído a partir das etapas de: i) 

avaliação da representatividade dos óleos lubrificantes no contexto de suprimentos 
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do Exército; ii) diagnóstico das práticas de gestão óleo lubrificante usado ou 

contaminado (Oluc) no Exército; iii) levantamento dos custos da contratação da 

remessa do Oluc até a indústria do rerrefino; iv) verificação da majoração de preço 

gerada pela exigência da logística reversa no momento compra dos óleos 

lubrificantes; e v) comparação do custo da contratação da disposição final adequada 

com os valores relativos à logística reversa, sendo que adiante seguem 

demonstrados os detalhes de cada ação realizada. 

 

4.1 Avaliação da representatividade dos Óleos Lubrificantes no contexto de 
suprimentos do Exército 

 

Entender o comportamento e a importância do óleo lubrificante no contexto 

geral da logística militar, além de ter o objetivo de justificar a escolha desse produto 

como parâmetro investigativo, no sentido dele não ser um produto out line na curva 

dos itens de estoque utilizáveis no Exército, teve o papel de avaliar a capacidade de 

síntese do estudo, considerando a possibilidade de expansão dos resultados a 

outros tipos de produtos com semelhantes graus de importância. Nesse ínterim, foi 

avaliada a curva de distribuição dos itens de suprimento, em termos de valor e 

quantidade, da grade dos provimentos efetuados pelo 3º Batalhão de Suprimento (3º 

B Sup), no ano de 2014, o qual tem sede em Nova Santa Rita/RS. 

A unidade analisada é responsável pela organização da logística militar e pela 

execução das atividades de suprimento em proveito das organizações militares do 

Exército vinculadas a 3ª Região Militar, que estão sediadas no RS, e foi escolhida 

tendo em vista a sua localização, que facilitou a realização de visitações in loco para 

avaliação das instalações e obtenção dos dados de seu sistema interno. Além disso, 

essa unidade de logística representa uma das maiores unidades do sistema de 

logística militar brasileiro, posto que o estado do Rio Grande do Sul abriga o maior 

número de unidades militares, considerando uma comparação numérica em relação 

ao total de unidades instaladas em cada estado da federação. 

O batalhão está localizado na área rural do município de Nova Santa Rita/RS, a 

cerca de 30 km da capital do Estado do Rio Grande do Sul e se liga as suas 

unidades apoiadas principalmente por meio rodoviário fazendo uso, para isso, das 

BR 386, BR 116 e BR 290, dentre outras. A unidade foi criada pelo Decreto nº 

90.028, de 08 de agosto de 1984 (BRASIL, 1984), e organizada pela Portaria 
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Reservada nº 88 - Ministro do Exército, de 20 de setembro de 1984, (COMANDO DO 

EXÉRCITO, 1984), tendo iniciado efetivamente as suas atividades a partir de 1º de 

janeiro de 1985. Essa norma definiu, ainda, que o batalhão tem por missão distribuir 

o material de intendência (uniformes, equipamentos individuais, etc), os diversos 

tipos de munição, os gêneros alimentícios e os equipamentos de motomecanização, 

que incluem viaturas, suas peças de reposição, combustíveis e lubrificantes. 

A Figura 6 mostra o pavilhão de comando e a companhia de comando e apoio 

do batalhão (onde se desenvolvem as atividades administrativas e de comando e 

controle) e os pavilhões de armazenamento de itens de suprimento (onde se 

desenvolvem as atividades de apoio logístico relativas às classes de suprimento). 

 

 
Fonte: Seção de Relações Públicas - 3º B Sup  

Figura 6 - Vista aérea do 3º Batalhão de Suprimento. (a) pavilhão de comando; (b) 
companhia de comando e apoio; (c) e (d) depósitos de suprimento. 

 

Cada pavilhão de depósito conta com uma adaptação específica em função da 

classe de suprimento que é atendida. A Figura 7 mostra o depósito de 

motomecanização que realiza o armazenamento do óleo lubrificante, também as 

atividades logísticas ligadas distribuição do produto, sendo visualizada uma das 

estruturas de palets que permite a movimentação do material por meio de 

empilhadeiras. 

(c) 

(a) 

(b) 

(d) 
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Fonte: Seção de Relações Públicas - 3º B Sup 

Figura 7 - Vista interna do Depósito de Classe III/IX do 3º B Sup. (a) pilhas de óleo 
lubrificante novo a distribuir (b) sistema de palets. 

 

Destaca-se que para esta etapa inicial da investigação foi escolhido utilizar 

dados de uma única unidade de suprimento do Exército, tendo em vista que os 

valores pretendidos para avaliar a representatividade do óleo lubrificante em relação 

aos demais itens de suprimento são relativos e proporcionais, não sendo necessária 

uma leitura total do quantitativo fornecido pelo Exército às suas unidades para 

obtenção da média de comportamento dessa variável. Isso foi possível, porque os 

batalhões de suprimento funcionam como unidades centrais e atendem a todos os 

tipos de unidade militar de sua área, de maneira que a distribuição dos itens 

proporcionalmente entre si tende a ser idêntica entre todos esses centros de 

distribuição, variando apenas em termos do volume fornecido na razão do número 

de unidades apoiada por cada batalhão de suprimento. Desse modo, como o 3º B 

Sup se constitui em uma das maiores unidades de suprimento do Exército, a análise 

de seus dados pôde demonstrar de maneira consistente a composição proporcional 

dos itens de suprimento de todo o sistema de logística do Exército. 

Assim, com base nos saldos dos inventários contábeis, obtidos do Sistema de 

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), e nos relatórios de inventário 

físico e de saída de material dos depósitos, ambos fornecidos pelo Sistema de 

(a) (b) 
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Material do Exército (SIMATEx), foi calculada a participação individual dos itens 

consumidos de óleo lubrificante em relação ao volume geral dos demais itens de 

provisões fornecidos pelo 3º B Sup, em termos de valor monetário envolvido e 

quantidade de produto. Esse cálculo teve por base o valor consumido por item que 

foi divido pelo valor total dos fornecimentos feitos pelo batalhão no período 

compreendido entre 01 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014. Os 

resultados obtidos foram transformados em tabelas onde constaram o valor absoluto 

identificado junto ao SIAFI e os valores percentuais, que permitiram a comparação 

quanto à representatividade de cada item. Ressalta-se que os dados relativos ao 

consumo dos itens da classe V, relativa aos explosivos e munições, foram 

computados no cálculo dos valores, mas a informação quanto ao quantitativo 

consumido foi suprimida das tabelas dos resultados por questões de sigilo normativo 

dessa informação. 

 

4.2  Diagnóstico das práticas de gestão do Oluc no Exército 
 

Nesta fase foram analisadas as ações adotadas pelas unidades do Exército 

Brasileiro, no sentido de diagnosticar as práticas de gestão do Oluc adotadas pela 

instituição. Esse procedimento foi realizado em quatro etapas, assim caracterizadas: 

i) análise no Relatório de Gestão Ambiental produzido anualmente pela Diretoria de 

Patrimônio e Meio Ambiente - DPIMA, ii) análise dos termos de referência e editais 

dos últimos pregões publicados pelas organizações militares integrantes do sistema 

de suprimento, iii) construção e aplicação de um questionário junto aos agentes 

encarregados dos depósitos que armazenam os combustíveis e lubrificantes no 

Exército e iv) consulta aos agentes diretores das unidades gestoras selecionadas, 

no sentido de que esses informassem o volume anual de Oluc gerado na unidade e 

os procedimentos que costumeiramente adotam para o descarte. 

Abaixo estão listadas essas etapas e os procedimentos nelas desenvolvidos: 

 

Etapa I: buscando identificar possíveis procedimentos de logística reversa na 

contratação ou eventual providências para a disposição final do Oluc foi feita a 

análise do Relatório de Gestão Ambiental da Diretoria de Patrimônio e Meio 

Ambiente do Exército - DPIMA. Nesse relatório estão dispostas as pautas de ações 
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relacionadas à gestão ambiental das unidades gestoras do Exército, o qual 

consolida dados captados pelas Seções de Patrimônio e Meio Ambiente das 12 

regiões militares, que representam a divisão jurisdicional do território nacional em 

termos administrativos para o Exército. Inicialmente, procedeu-se a leitura de todo o 

relatório para a seleção das pautas relacionadas aos procedimentos quanto à coleta 

e disposição do Oluc, sendo identificadas duas pautas que se relacionavam com 

práticas de recolhimento dos resíduos de óleo, no sentido da ação de coleta ser 

presente ou inexistente na unidade analisada, as quais constam do Quadro 5. 

Passou-se, então, a catalogar os dados em uma tabela para posterior mensuração 

do percentual de unidades que realizam o recolhimento desses resíduos. 

 
Quadro 5 - Quesitos do Relatório de Gestão Ambiental da DPIMA relativos ao Oluc. 

Número 
da Pauta Nome da Pauta Tipo de Resposta 

7 Recolhe óleos minerais e vegetais? Objetiva (sim/não) 

21 PALL1 possui caixa de separação água/óleo? Objetiva (sim/não) 

Fonte: Diretoria de Patrimônio e Meio Ambiente - DPIMA (2014) 
Nota1: PALL - Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação 

 

Os dados do Relatório de Gestão Ambiental da DPIMA foram cedidos a esta 

pesquisa com reserva de sigilo, razão pela qual os resultados foram divulgados por 

meio de valores percentuais sem identificar as unidades participantes, assim como, 

o referido relatório não constou de um apêndice do trabalho. 

 

Etapa II: os procedimentos realizados nesta etapa tiveram o objetivo de 

conhecer o processo de aquisição do óleo lubrificante no Exército, por meio de uma 

análise dos termos de referência e dos editais dos últimos pregões publicados pelas 

organizações militares de suprimento no Sistema de Divulgação de Compras do 

Governo Federal (SIDEC). Essa análise procurou identificar se foram incluídos 

requisitos voltados à redução do potencial impacto ambiental do óleo nas 

especificações dos produtos e, principalmente, se constou a obrigação da realização 

da logística reversa pelo contratado. Para tanto foram selecionados editais 

publicados no período entre 01 de agosto de 2014 a 30 de setembro de 2015, 

considerando a expressão óleo lubrificante no preâmbulo ou nos campos relativos 
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ao objeto, na descrição sumária ou na descrição completa e pertencessem a 

unidades gestoras do órgão 52121 - Comando do Exército. Essa subdivisão 

organizacional é a mais hierarquicamente elevada no âmbito do sistema de 

divulgação de compras, que permitiria obter dados de todas as organizações 

militares do Exército que satisfizessem o critério de busca definido. Os editais 

apresentados pelo SIDEC foram divididos por região militar e por data de 

publicação, sendo procedida uma análise preliminar para ser verificado se o objeto 

efetivamente versava sobre a aquisição de óleos lubrificantes. Os editais foram lidos 

e analisados, buscando alguma regra que veiculasse a exigência de logística 

reversa para os resíduos e embalagens de óleo lubrificante. As opções de consulta 

de dados ao SIDEC são apresentadas na Figura 8. 

 

 
Fonte: MPOG, 2015. 

Figura 8 - Visão do Portal de Consultas do SIDEC. 
 

O perfil utilizado para o retorno dos dados foi o de usuário público, o qual 

permite a qualquer cidadão que acessar o Portal de Compras Governamentais 

(MPOG, 2015) e obter os dados das contratações realizadas. Assim, todos os editais 

localizados com base nos procedimentos descritos acima são considerados 

documentos públicos, os quais foram catalogados, divididos por região militar, 

conforme consta do Quadro 6.                                                                    . 

01/08/2014 30/09/2015 

óleo lubrificante 
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Quadro 6 - Relação dos editais analisados por Região Militar. 

Região 
Militar Área UASG Nome da UASG 

Edital 
Analisado 

1ª RM RJ e ES 

160093 38 Batalhão de Infantaria 16/2015 

160317 Escola de Instrução Especializada 11/2014 

160329 Parque Regional de Manutenção/1 27/2014 

2ª RM SP 
160472 5º Batalhão de Infantaria Leve 11/2015 

160518 Base de Aviação de Taubaté 24/2014 

3ª RM RS 

160250 1º Batalhão de Comunicações 08/2014 

160354 10º Batalhão Logístico 04/2014 

160367 3º Batalhão de Engenharia de Combate 06/2014 

160368 3º Batalhão de Suprimento 20/2014 

160375 27 Grupo de Artilharia de Campanha 15/2014 

160402 6º Batalhão de Engenharia de Combate 14/2014 

160417 Parque Regional de Manutenção/3 04/2014 

160421 9º Batalhão Logístico 06/2015 

160428 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado 04/2014 

160435 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado 11/2014 

4ª RM parte 
MG 

160120 4º Depósito de Suprimento 12/2014 

160523 CPOR de Belo Horizonte 09/2014 

168006 IMBEL Brasil - Juiz de Fora 04/2015 

5ª RM PR e SC 

160207 3º Regimento de Carros de Combate 13/2014 

160213 5º Batalhão Logístico 14/2014 

160224 Parque Regional de Manutenção/5 05/2015 

160234 5º Regimento de Carros de Combate 24/2014 

160446 62 Batalhão de Infantaria 17/2014 

160524 15 Batalhão Logístico 09/2015 

6ª RM BA e SE 

160027 4º Batalhão de Engenharia de Construção 50/2014 

160028 35 Batalhão de Infantaria 04/2014 

160038 6º Depósito de Suprimento 01/2015 

7ª RM AL, PE,  
PB e RN 

160176 1º Grupamento de Engenharia 29/2014 

160183 72 Batalhão de Infantaria Motorizado 24/2014 
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Região 
Militar 

Área UASG Nome da UASG Edital 
Analisado 

160198 7º Depósito de Suprimento 03/2014 

160339 1º Batalhão de Engenharia de Construção 03/2014 

8ª RM PA, AP e 
parte MA 

160105 24 Batalhão de Infantaria Leve 05/2013 

160163 Comando da 8ª Região Militar 02/2014 

9ª RM MS e MT 

160132 9º Batalhão de Engenharia de Combate 13/2015 

160142 9º Batalhão de Suprimento 02/2014 

160145 17 Batalhão de Fronteira 04/2014 

160147 47 Batalhão de Infantaria 03/2014 

160150 4ª Cia de Engenharia Cmb Mecanizada 01/2015 

160521 2ª Companhia de Infantaria 02/2014 

160522 28 Batalhão Logístico Mecanizado 02/2015 

10ª RM 
CE e PI 
e parte 

MA 

160049 10º Depósito de Suprimento 15/2014 

160202 3º Batalhão de Engenharia de Construção 14/2014 

11ª RM 

DF, TO, 
GO e 
parte 
MG 

160055 16 Batalhão Logístico 23/2014 

160076 Departamento de Ciência e Tecnologia 11/2014 

160085 Estado-maior do Exército 09/2014 

160106 11 Batalhão de Engenharia de Construção 16/2014 

160479 6º Grupo de Lançadores Multi Foguetes 01/2014 

12ª RM RO, RR, 
AC e AM 

160002 4º Batalhão de Infantaria de Selva 06/2014 

160018 12 Batalhão de Suprimento 11/2014 

160022 21ª Cia Engenharia de Construção 06/2014 

160024 Comando de Fronteira Solimões 08/2015 

160346 Comando de Fronteira Rondônia 05/2014 

160348 5º Batalhão de Engenharia de Construção 23/2014 

160349 17 Brigada de Infantaria de Selva 38/2014 

160353 6º Batalhão de Engenharia de Construção 02/2014 

160515 2ª Brigada de Infantaria de Selva 02/2015 

SOMA 56 
licitações 

F. D. B: MPOG, 2015. 
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Etapa III: construção e aplicação de um questionário, de acordo com a 

metodologia Likert (LIKERT, 1932), para ser aplicado junto aos agentes diretores 

dos depósitos que armazenam os combustíveis e lubrificantes no Exército, que são 

denominados internamente de Depósitos de Classe III (COMANDO DO EXÉRCITO, 

2014). Essa avaliação, cujo questionário consta do anexo 1, foi implementada nos 

depósitos que armazenam óleos lubrificantes de 8 das 12 regiões militares. O 

cálculo do tamanho da amostra foi realizado com a utilização de critérios de 

amostragem probabilística, no sentido de ser obtido o número necessário de 

abordagens para ser produzida uma informação confiável quanto às práticas de 

disposição do Oluc e da logística de suprimento adotada no órgão. Assim, 

considerando o total de 12 regiões militares, para as quais se estipulou como nível 

de segurança que em pelo menos 0,5% dos processos ocorre o recolhimento de 

Oluc, e adotando-se um nível de confiança de 95% e um erro máximo amostral 

máximo de 3 pontos percentuais, a aplicação da fórmula (1) abaixo (LUCHESA e 

NETO, 2011) resultou em uma amostra mínima de 8 unidades de suprimento para a 

realização do estudo. 

 
n =       σ2 p.q.N         . 
      e2 (N - 1) + σ2 p.q 

 
n =            1,962 x 0,005 x 0,995 x 12             = 7,905 ~=  8 

 0,032 x (12 - 1) + 1,962 x 0,005 x 0,995 

onde, n é o tamanho da amostra; σ é a abscissa da normal padrão (nível de 

confiança escolhido - escore Z); p é o percentual com a qual o fenômeno se verifica; 

q é o percentual  complementar (100-p); e é o erro de amostragem e N é o tamanho 

da população, ou seja, o número de unidades. 

 

Após a obtenção do tamanho da amostra, foi utilizado o método de sorteio, em 

que os elementos da população foram numerados de 1 a 12 para serem sorteados 

aleatoriamente, sem reposição, até que fosse atingido o quantitativo de 8 unidades. 

Assim, a amostra foi composta pelas unidades relacionadas no Quadro 7, para as 

quais foi encaminhado o questionário do anexo 1, por meio de um documento de 

correspondência oficial da instituição, evitando o risco de alguma unidade da 

amostra não responder ao questionamento.  

(1) 
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Quadro 7 - Unidades de logística respondentes sorteadas. 

Ordem Região Militar UF Unidade de Suprimento 

1 1ª RM RJ e ES  160307 - 1º Depósito de Suprimento 

2 3ª RM RS 160368 - 3º Batalhão de Suprimento 

3 6ª RM BA e SE 160038 - 6º Depósito de Suprimento 

4 7ª RM 
 AL, PE, 
PB e RN 160198 - 7º Depósito de Suprimento 

5 8ª RM 
PA, AP e 
parte MA 160165 - 8º Depósito de Suprimento 

6 10ª RM  CE, PI e 
parte MA 

160049 - 10º Depósito de Suprimento 

7 11 RM  DF, TO, GO 
e parte MG 

160072 - 11 Depósito de Suprimento 

8 12 RM RO, RR, 
AC e AM 

160018 - 12 Batalhão de Suprimento 

 

Ressalta-se que a aplicação do questionário ocorreu no mês de outubro de 

2015, sendo solicitado aos agentes responder às questões com base nas práticas 

adotadas inclusive durante o ano de 2014. Basicamente, os sete quesitos 

procuraram avaliar como é feito o provimento de óleo lubrificante às unidades 

apoiadas e se existe algum procedimento para recebimento do Oluc na unidade de 

suprimento entrevistada ou se foi estabelecido um contrato ou termo de parceria 

com algum coletor autorizado, por iniciativa do respectivo órgão provedor, que 

possibilite o recolhimento do Oluc nas unidades gestoras vinculadas ao depósito. 

As perguntas foram elaboradas seguindo-se a ótica dos estudos já 

implementados por Brammer e Walker (2007), Oruezabala e Rico, (2012) e 

Hegenberg (2013). Além disso, o questionário, antes de ser enviado a todos os 

elementos da amostra, foi aplicado previamente a dois chefes de depósito para 

realização de um pré-teste. Este procedimento, feito pessoalmente pelo 

pesquisador, teve como objetivo evidenciar possíveis falhas, como: falta de clareza e 

precisão dos termos, desnecessidade de questões, clareza do comando, ordem de 

aparecimento das questões etc, sendo que tais respostas foram consideradas para o 

conjunto da pesquisa, pois não foram identificadas necessidades de ajustes. 

Após o retorno dos questionários, os dados coletados foram tratados em uma 

planilha eletrônica atribuindo-se pesos para cada uma das possibilidades de 
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resposta, no valor de 1 a 5, obtendo-se uma média ponderada das respostas e uma 

tendência geral de resultados expressos e discutidos na forma gráfica. 

 

Etapa IV: elaboração e aplicação de outro questionário (anexo 2) enviado por 

meio de um Documento Interno do Exército (DIEx), com endereçamento direto aos 

agentes diretores das unidades gestoras selecionadas, no sentido de que esses 

informassem o volume anual de Oluc gerado na respectiva unidade e também os 

procedimentos que costumeiramente adotam para o descarte do Oluc. Foi solicitado, 

ainda, que fosse mencionado se o Oluc estava sendo entregue para terceiros e, em 

caso positivo, se esse recolhedor é empresa credenciada pela ANP para esse fim ou 

consiste apenas em um agente transferidor na estrutura do descarte. As perguntas 

realizadas nesse procedimento seguiram a concepção teórica para questionários 

semiestruturados preconizada por Lakatos e Marconi (2010), que foi experimentada 

por Hegenberg (2013) e Galli (2014) em seus estudos que procuraram avaliar a 

implementação das contratações públicas sustentáveis na rede de universidades 

públicas do Brasil. As unidades pesquisadas foram escolhidas por sorteio não 

aleatório, em que as unidades eram incluídas no universo da amostra uma vez que 

satisfizessem a condição de ser operacional (possuir tropa), sendo em seguida essa 

amostra estratificada por regiões militares e sorteadas no mínimo 10 unidades para 

cada região militar. As unidades foram orientadas a responder aos questionamentos 

por meio de uma página de formulário criada com o auxílio da ferramenta 

Googleforms (GOOGLE, 2015), de acesso restrito aos convidados, que ficou aberta 

ao preenchimento do dia 15 de março de 2015 a 20 de maio de 2015. Os dados 

coletados foram então mostrados em tabelas, sendo posteriormente analisados com 

o auxílio do suplemento Action, versão 2.6, para Excel (ACTION, 2015), que permitiu 

a extração de informações de estatística descritiva, sendo também elaborados 

gráficos comparativos para analisar o comportamento das variáveis em cada região 

militar. 
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4.3 Análise dos custos da contratação da remessa do Oluc até o rerrefino 
 

Seguindo a metodologia definida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para 

as pesquisas de preço, no sentido de que os levantamentos sejam feitos em no 

mínimo três fontes, conforme consta dos Acórdãos de nºs 1545/2003-1ªCâmara 

(TCU, 2003), 2975/2004-1ªCâmara (TCU, 2004), 1685/2010-2ªCâmara (TCU, 2010), 

7821/2010-1ªCâmara (TCU, 2010) e 1613/2014-2ªCâmara (TCU, 2014), e também 

nas definições da Instrução Normativa nº 005-SLTI, de 27 de junho de 2014 (MPOG, 

2014), que trata dos procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de 

preços no governo federal, foi definido o preço médio da contratação do descarte do 

Oluc junto às empresas coletoras credenciadas pela ANP. 

A busca dos preços foi realizada por meio de contato direto com o setor 

comercial das empresas coletoras segundo relação de credenciados fornecida pela 

ANP (2015). Os valores foram requisitados considerando a coleta ser feita pelo 

menos uma vez por mês diretamente nos municípios onde existam unidades 

operacionais que gerem Oluc, sendo os dados informados anotados em tabelas, as 

quais permitiram o cálculo da média aritmética para o custo da retirada do Oluc, 

tendo sido considerada como unidade de referência o volume equivalente à retirada 

de 1 litro de Oluc da unidade geradora. As empresas também foram questionadas 

sobre a eventual existência de um volume mínimo para a realização do processo de 

coleta, tendo em vista que esse dado deve ser considerado no estabelecimento de 

uma política de descarte do Oluc de nível institucional. 

Por outro lado, foi determinado, com emprego de semelhante metodologia 

(TCU, 2010; TCU, 2014; MPOG, 2014), o valor eventualmente pago pelas indústrias 

do rerrefino, no caso de uma comercialização direta das unidades de logística militar 

com esse segmento industrial, sendo utilizado como parâmetro de pesquisa o 

volume mínimo de retirada, se existente, e um volume que viabilizasse completar um 

caminhão com, no caso, 4.000 litros. Para a obtenção desses dados foram feitos 

contatos telefônicos com a área comercial das empresas processadoras do rerrefino, 

mencionadas no Quadro 8, escolhidas aleatoriamente, sendo solicitado o envio de 

orçamento por e-mail, para fins de documentação do dado coletado. Com base nos 

preços levantados nessa fase da pesquisa, é possível identificar o valor residual que 

o Oluc possui em cada região militar por meio da multiplicação do preço pago pelas 

empresas de rerrefino pela quantidade média do produto que é descartada em cada 
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região analisada, somando-se para isso a quantidade média gerada de Oluc em 

todas as unidades jurisdicionadas na respectiva região. 

 
Quadro 8 - Empresas coletoras consultadas. 

Empresa Localização 

Ambserv Sul Serviços Ambientais Ltda S.J. dos Pinhais-PR 

Antonio Hilário de Souza & Cia Ltda Joinville - SC 

Biopetro Serviços Ambientais Ltda - ME Serra - ES 

Biotank Gestão de Res Ind e Mar Ltda Lauro de Freitas-BA 

Brazão Lubrificantes Ltda Aguaí - SP 

Ecoluc Lubrificantes Ltda Sumaré - SP 

Eternal Ind, Com e Serv Amazônia Ltda Manaus - AM 

Fabrica-quimica, Pet e Derivados Ltda Campo Grande-MS 

Falub Ind e Com de Lubrificantes Ltda Itu - SP 

Filtroville Ambiental Ltda Araquari - SC 

Indústria Petroquímica do Sul Ltda Alvorada - RS 

Lubrasil Lubrificantes Ltda Piracicaba - SP 

Lubrificante Fênix Ltda Paulínia - SP 

Lwart Lubrificantes Ltda Lençóis Paulista-SP 

Multimineral Química Ltda Alvorada - RS 

Nortlub Reciclagem de Óleos Min Ltda Manaus - AM 

Petrolub Industrial de Lubrificantes Ltda Sete Lagoas - MG 

Prolub Rerrefino de Lubrificantes Ltda Pres. Prudente - SP 

Proluminas Lubrificantes Ltda Varginha - MG 

Química Industrial Supply Ltda Tapiraí - SP 

Renato Aparecido Santos Matão - ME Matão - SP 

Tasa Lubrificantes Ltda Nova Iguaçu - RJ 

Tratamento e Reciclagem de Óleos Ltda Sorocaba - SP 

WJ Lubrificantes Ltda - EPP Regente Feijó - SP 

F. D. B: ANP, 2015 

 

Nesta etapa, foi desconsiderado o custo de transporte do Oluc até a unidade 

regional centralizadora, devido haver a possibilidade de recolhimento por parte do 

mesmo transporte que realiza a entrega do produto novo. 
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4.4 Majoração do preço pela logística reversa dos óleos lubrificantes 
 

Do mesmo modo como feito no procedimento do item 4.3, foi adotada a 

metodologia definida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para as pesquisas de 

preço, no sentido de que os levantamentos sejam feitos em no mínimo três fontes. 

Essa metodologia consta definida nos Acórdãos já citados no preâmbulo do item 4.3, 

e também está prevista na Instrução Normativa nº 005-SLTI, de 27 de junho de 2014 

(MPOG, 2014), que trata dos procedimentos administrativos para a realização de 

pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral. 

Assim, foi definido o preço médio do óleo lubrificante quando comprado com e sem o 

emprego de requisitos relacionados às compras governamentais sustentáveis, no 

caso, com a exigência de logística reversa. 

A busca dos preços foi realizada por meio do portal de compras do governo 

federal - Compras Governamentais (BRASIL, 2014), considerando doze tipos de 

óleo lubrificantes mais comumente adquiridos por meio de dois cenários de 

contratação: 1º) com a previsão da logística reversa como uma obrigação do 

contrato de compra; 2º) sem a existência dessa atribuição para o fornecedor. A 

identificação dos doze tipos de óleo mais comuns foi realizada por meio de uma 

pesquisa prévia que contou com a leitura de 20 editais de pregão de órgãos 

diferentes, sendo identificados os tipos de óleo mais presentes nessas licitações 

com suas aplicações, os quais constam do Quadro 9. 

Quadro 9 - Tipos de óleos e aplicações segundo os editais de compra. 

Tipo de Óleo 
(viscosidade) Aplicação 

15W40 Lubrificação de motores a diesel com ciclo de 4  
tempos, de uso geral para os veículos pesados. 

15W50 
Lubrificação de motores a gasolina, álcool, GNV ou 
flexfuel de uso geral em veículos com injeção eletrônica 
e sistema de recirculação dos gases de combustão. 

20W40 Lubrificação de motores a gasolina com ciclo de 4 
tempos, de uso geral para os veículos pesados. 

20W50 Lubrificação de motores a gasolina, etanol, GNV e tipo 
FLEX, de uso em veículos de passageiros. 

5W30 Lubrificação de motores a gasolina, etanol ou GNV de 
última geração que operam em condições normais. 
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Tipo de Óleo 
(viscosidade) 

Aplicação 

5W40 Lubrificação de motores a gasolina, etanol ou GNV de 
última geração que operam em condições severas. 

80W90 Lubrificação de diversos tipos de engrenagem de 
transmissões automotivas, caixas e diferenciais. 

85W140 
Lubrificação de engrenagens hipóides integrantes de 
transmissões e eixos diferenciais autoblocantes em 
condições de operação extremamente severas. 

85W90 
Lubrificação de engrenagens, transmissões, reduções 
finais e diferenciais pesados, que operam em maiores 
velocidades e com elevado torque. 

ATF tipo A 

Óleo hidráulico para lubrificação de transmissões 
automáticas automotivas, máquinas que utilizam 
conversores de torque, sistemas hidráulicos e 
redutores.  

SAE 140 
Lubrificação de transmissão mecânica, com aplicações 
em caixas de câmbio e diferenciais de equipamentos 
agrícolas, de terraplenagem e de mineração. 

SAE 90 Lubrificação de transmissões e caixas de direção de 
automóveis, utilitários e caminhões. 

 

Após isso, foram extraídas do portal de compras todas as atas de pregões 

onde constasse algum dos tipos de óleo selecionados, sendo anotado o preço 

praticado e identificado se o edital previa ou não a exigência de logística reversa. É 

preciso informar que os dados de preço obtidos não foram, necessariamente, 

extraídos de processos de compras atinentes a unidades do Exército, mas de 

qualquer unidade da administração federal, tendo em vista que o objetivo da 

consulta é aferir o custo médio que seria pago para a obtenção do item com e sem o 

quesito sustentável de modo não estratificado. Esses procedimentos de pesquisa de 

preço localizaram 522 fontes de preço para o óleo lubrificante, consubstanciadas 

nas últimas compras efetuadas pelas organizações governamentais. 

Os preços levantados na pesquisa foram registrados em uma planilha 

eletrônica, agrupados por tipo de óleo, para que fosse possível calcular os 

percentuais da variação de preço decorrente da logística reversa, por meio da 

avaliação do aumento percentual entre os valores obtidos nos dois cenários 

propostos, sendo utilizada a fórmula de percentual (2) ensinada por Bradley (2011). 
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ΔP = (PCLR - PSLR) / PSLR x 100    (2) 

onde, ΔP é a variação percentual no preço, PSLR é o preço sem logística 

reversa e PCLR é o preço com logística reversa. 

Após esse procedimento, os dados já organizados foram então registrados em 

tabelas, sendo, posteriormente, analisados com o auxílio do suplemento Action, 

versão 2.6, para Excel (ACTION, 2015), que permitiu a extração de informações de 

estatística descritiva. Assim, foram determinadas grandezas como o mínimo, o 1º 

quartil, a média, a mediana, o 3º quartil, o máximo, o desvio padrão média, o desvio 

padrão e a variância, cuja análise conjunta garante uma maior confiabilidade para o 

procedimento de comparação dos valores de preço levantados para os cenários 

relativos à exigência da logística reversa do Oluc (MILONE, 2009; LUCHESA e 

NETO, 2011). 

Também foi elaborada uma tabela de Analysis of Variance (ANOVA), 

permitindo mensurar se a variabilidade dos preços foi mais significativa dentro dos 

grupos com e sem a logística reversa ou na relação entre esses grupos. Além disso, 

a fórmula identificou o percentual de diferença entre os conjuntos. Esse 

procedimento permitiu inferir com maior precisão se havia diferença significativa nos 

preços e se a eventual diferença era originada da inclusão do requisito de logística 

reversa, tendo em vista que a metodologia ANOVA compara a variabilidade de dois 

ou mais conjuntos no objetivo de verificar se existe uma diferença significativa entre 

as médias desses conjuntos e se os fatores díspares decorrem da influência de 

alguma variável dependente (MILONE, 2009). 

Para a demonstração dos resultados os dados foram, ainda, submetidos à 

análise do intervalo de confiança dos efeitos, para ser possível obter a média 

probabilística dos conjuntos, de maneira que fosse permitido mensurar a variação 

estatística provável do preço do óleo com e sem o requisito da logística reversa. O 

tratamento dos dados também contou com a análise gráfica de interações, de 

intervalos e de efeitos, promovendo uma visão global do comportamento dos preços 

do óleo lubrificante nos dois cenários e permitindo visualizar as margens de variação 

juntamente com a distribuição espacial dos dados. 
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4.5 Comparação do custo da contratação da disposição final adequada e 
dos valores envolvidos na exigência da logística reversa 

 

Para ser possível alcançar o objetivo geral deste trabalho, no sentido de ser 

avaliada a gestão do óleo lubrificante usado e contaminado (Oluc) no âmbito do 

sistema de logística do Exército Brasileiro, foi realizada a comparação do custo e 

dos benefícios relacionados à exigência de logística reversa. Para tanto, os preços e 

custos calculados foram comparados entre si, com o intuito de ser identificada a 

maneira mais eficiente, em termos econômicos, de ser realizado o descarte do Oluc, 

considerando o cumprimento dos requisitos ambientais exigidos pela legislação e a 

garantia de não serem produzidos danos ao meio ambiente ou passivos ambientais. 

Essa análise comparativa visou, fundamentalmente, descobrir se é mais 

vantajoso adquirir o óleo lubrificante com a exigência de logística reversa para o 

Oluc ou, uma vez adquirido o óleo, contratar a coleta com as empresas 

especializadas e autorizadas a comercializar o Oluc, auferindo potencial receita com 

sua venda. Igualmente, as comparações serviram para debelar se é mais oportuno 

promover o descarte do Oluc de maneira descentralizada em cada unidade 

consumidora ou, ao contrário, reunir o Oluc nas unidades logísticas, utilizando para 

a tanto a capacidade ociosa de transporte gerada no retorno dos caminhões que 

realizaram a distribuição do óleo, para então comercializar o Oluc em quantidades 

agregadas diretamente com as rerrefinadoras. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nesse capítulo estão demonstrados os resultados obtidos a partir da aplicação 

da metodologia proposta para o trabalho. Nesse sentido, os elementos foram 

dispostos em cinco seções, onde a primeira mostra a representatividade do óleo 

lubrificante no cenário de compras do Exército e a segunda traz o diagnóstico das 

principais práticas de gestão adotadas pelo Exército em relação ao Oluc. Logo em 

seguida constam os valores envolvidos com o descarte desse resíduo, em relação à 

receita potencial auferida com a sua comercialização e aos gastos necessários a sua 

remoção. Posteriormente, a seção quatro cuida da variação de preço que a 

exigência de logística reversa no momento da compra produz em relação ao custo 

de aquisição dos óleos lubrificantes. Por fim, é mostrada a comparação entre os 

valores incorridos para o descarte do Oluc e o custo adicional originado da logística 

reversa como requisito na aquisição do óleo lubrificante. 

 

5.1 Avaliação da representatividade dos Óleos Lubrificantes no contexto de 
suprimentos do Exército 

 

No ano de 2014, o 3º B Sup realizou a distribuição de diversos itens de 

suprimento, cujo valor agregado alcançou o montante de cerca de 44 milhões de 

reais, sendo considerados nessa soma apenas os itens referentes ao material de 

consumo1. Na Tabela 3, adiante, é possível observar os valores referentes aos 

provimentos realizados pelo 3º B Sup, estratificados por item de material de 

consumo segundo a classificação contábil. No caso dos valores dos itens 01 e 03, 

que se prestam a contabilizar os valores referentes aos combustíveis e lubrificantes, 

vale destacar que no caso do 3º B Sup nesses itens estão relacionados apenas os 

saldos relativos aos óleos lubrificantes, considerando que os combustíveis são 

distribuídos diretamente pela Região Militar e não geram movimento nessas contas 

no batalhão de suprimento. Assim, observando os valores da Tabela 3, nota-se que 

os combustíveis e óleos lubrificantes (itens 01 e 03) representaram 3,7% do 

                                                           

1 Classificam-se como material de consumo todas as despesas que não contribuem, diretamente, 
para a formação ou aquisição de um bem de capital, ou seja, representam os gastos com a 
manutenção e operação das instituições e serviços públicos (MF, 2015. p. 67). 
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montante total distribuído, ocupando a quarta posição, em termos de 

representatividade, sendo apenas superado pelos itens: i) gêneros de alimentação; 

ii) explosivos e munições; e iii) uniformes e aviamentos. Por conseguinte, a Tabela 4, 

mostra os itens de fornecimento do batalhão com maior representatividade dentro da 

respectiva classe de suprimento, em termos de quantidade e valor unitário. 
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Tabela 3 - Valor das provisões do 3º B Sup por natureza em 2014. 

Item Produto Saldo 01/01/14 Entradas Saídas % Saldo 31/12/14 

01 Combustíveis e lubrificantes automotivos 2.867.631,00 536.606,66 1.394.798,65 3,2 2.009.439,01 

03 Combust. e lubrificantes de outras finalidades 167.136,47 279.548,04 199.366,92 0,5 247.317,59 

05 Explosivos e munições 9.754.064,13 12.711.475,89 14.644.055,52 33,3 7.821.484,50 

07 Gêneros de alimentação 4.796.343,15 16.096.444,77 17.289.730,82 39,3 3.603.057,10 

09 Material farmacológico 248.707,75 547.421,54 486.865,91 1,1 309.263,38 

10 Material odontológico 0,00 71.057,02 51.725,73 0,1 19.331,29 

12 Material de coudelaria 68.526,63 0,00 7.944,25 0,0 60.582,38 

20 Material de cama, mesa e banho 902.784,75 2.487.766,22 1.034.700,84 2,4 2.355.850,13 

22 Material de limpeza e higienização 19.532,60 6.697,51 416,00 0,0 25.814,11 

23 Uniformes, tecidos e aviamentos 13.354.373,33 14.218.463,11 6.114.361,18 13,9 21.458.475,26

26 Material elétrico e eletrônico 15.456,00 0,00 13.087,00 0,0 2.369,00 

27 Material de manobra e patrulhamento 1.369.971,26 2.342.468,15 1.479.491,21 3,4 2.232.948,20 

28 Material de proteção e segurança 128.190,97 773.403,36 795.760,73 1,8 105.833,60 

36 Material hospitalar 0,00 213.556,00 0,00 0,0 213.556,00 

37 Sobressalentes de armamento 102.634,34 613,29 0,65 0,0 103.246,98 

39 Material para manutenção de veículos 894.153,21 267.893,90 437.234,10 1,0 724.813,01 

42 Ferramentas 0,06 0,00 0,00 0,0 0,06 

44 Material de sinalização visual 0,00 8.831,00 0,00 0,0 8.831,00 

50 Bandeiras, flâmulas e insígnias 25.599,48 131.993,00 42.979,98 0,1 114.612,50 

Totais 34.715.105,13 50.694.239,46 43.992.519,49 100 41.416.825,10 

Fonte: SIAFI (BRASIL, 2014b). 
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Tabela 4 - Itens com maior representatividade por Classe de Suprimento. 

Classe de Suprimento Ordem Item do Estoque Quantidade 
Consumida 

Unidade 
Medida 

Valor 
Unitário

Valor do Item 

Classe I - Alimentação de 
Pessoal 

1 Carne de frango 129.329 kilo 4,4 569.047,60 

2 Arroz 277.480 kilo 1,68 466.166,40 

3 Café torrado 26.520 kilo 8,5 225.420,00 

4 Óleo de soja 58.500 litro 3,52 205.920,00 

5 Margarina 45.954 kilo 3,46 159.000,84 

       
Classe II - Material de 
Intendência (Fardamento) 1 Conjunto camuflado 46.570 unidade 50 2.328.500,00 

2 Coturno de lona 19.327 par 67 1.294.909,00 

3 Japona 26.596 unidade 47,33 1.258.788,68 

4 Calça camuflada 586 unidade 22,3 13.067,80 

5 Bota de borracha branca 332 par 22,5 7.470,00 

       
Classe III - Combustíveis e 
Lubrificantes 1 Óleo lubrificante 15W40 87.505 litro 6,99 611.659,95 

2 Óleo lubrificante SAE90 42.560 litro 7,49 318.774,40 

3 Óleo lubrificante SAE10 46.820 litro 4,96 232.227,20 

4 Óleo lubrificante 75W90 16.740 litro 12,49 209.082,60 

5 Fluído de freio 4.525 litro 9,09 41.132,25 
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Classe de Suprimento Ordem Item do Estoque Quantidade 
Consumida 

Unidade 
Medida 

Valor 
Unitário

Valor do Item 

       
Classe VIII - Material de 
Saúde 1 Anestésico lidocaína 2.300 cartela 52,5 120.750,00 

2 Amoxicilina 37.500 ampola 0,9 33.750,00 

3 Benzilpenicilina benzatina 19.000 ampola 1,62 30.780,00 

4 Seringa descartável 79.575 unidade 0,2 15.915,00 

5 Luva cirúrgica 8.500 unidade 1,04 8.840,00 

       
Classe IX - Material de 
Motomecanização 

1 Pneu 1100x22 85 unidade 1190 101.150,00 

2 Câmera de ar caminhão 588 unidade 67,49 39.684,12 

3 Pneu 185x65x14 95 unidade 244 23.180,00 

4 Bateria 12V, 135 AH 39 unidade 290,47 11.328,33 

5 Bateria 12V, 56 AH 63 unidade 97,1 6.117,30 
       

Fonte: SIMATEx (COMANDO DO EXÉRCITO, 2014). 
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Com base nos dados da Tabela 4, é possível observar que os itens de óleo 

lubrificante figuraram entre os mais representativos dentro da classe de suprimentos 

de número III, que trata dos combustíveis e lubrificantes, caracterizando que o 

comportamento desses itens, em termos de valoração marginal em função da 

adoção dos critérios de sustentabilidade nos processos de compra, tenderia a 

representar com adequada coerência o comportamento médio dos demais itens. 

Adicionalmente, sendo considerados aspectos qualitativos, obtidos dos 

questionários aplicados aos encarregados de depósito, consta que o óleo lubrificante 

incorpora, ainda, uma representatividade estratégica, tendo em vista que os 

equipamentos militares empregados nos conflitos bélicos da era moderna têm como 

característica a mobilidade, decorrente de uma crescente mecanização, fazendo 

com que esses meios operacionais necessitem dos combustíveis e lubrificantes 

como um dos principais insumos para o seu funcionamento. Dessa forma, tais itens 

adquirem um comportamento inelástico em relação à opção do administrador por um 

eventual substituto, denotando que estudos acerca da gestão desses insumos sejam 

considerados plenamente relevantes. 

Assim, considerando a representatividade monetária do óleo lubrificante em 

relação ao conjunto de itens de suprimento, conforme visto na Tabela 3, e 

considerando a relevância do item perante a sua própria classe de suprimento, 

conforme visto na Tabela 4, pode-se depreender que os lubrificantes representaram 

um item de provimento com significativo peso dentro da curva de distribuição e de 

giro dos estoques das unidades de suprimento. Dessa forma, tanto pelo enfoque 

econômico quanto pelo ambiental, foi possível concluir pela validade de seu estudo 

para representar o contexto de suprimentos do Exército. 

Desse modo, uma vez admitida como verdadeira a existência de 

representatividade do óleo lubrificante em relação aos itens de suprimento 

movimentados pela cadeia de logística do Exército Brasileiro, na próxima seção 

constam os resultados atinentes ao diagnóstico dos métodos de gestão do óleo 

lubrificante e de seus resíduos no âmbito da instituição. 

 

5.2 Diagnóstico das práticas de gestão do Oluc no Exército 
 

A análise do relatório ambiental da DPIMA e dos últimos editais de licitação 

para compra de óleo lubrificante, juntamente com o levantamento de informações 
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junto aos depósitos de óleo lubrificante e a identificação das medidas de descarte 

realizadas pelas unidades consumidoras permitiu diagnosticar os procedimentos 

adotados no âmbito do Exército para o gerenciamento do Oluc, conforme os 

resultados que são apresentados a seguir: 

 

5.2.1 - Etapa I - Análise do Relatório Ambiental da DPIMA 

 

A análise do Relatório de Gestão Ambiental da Diretoria de Patrimônio e Meio 

Ambiente do Exército - DPIMA, que é realizado anualmente pela DPIMA, em 

cumprimento ao trata o art. 33, Inc. III, da Portaria nº 001-DEC, de 26 de setembro 

de 2011 (COMANDO DO EXÉRCITO, 2011b), e consolida os dados fornecidos pela 

equipe de gestão ambiental das 12 regiões militares espalhadas pelo país, permitiu 

identificar alguns procedimentos de logística reversa do Oluc já adotados no âmbito 

das unidades do Exército. Na Tabela 5 constam os dados extraídos desse relatório. 

 

Tabela 5 - Quesitos do Relatório de Gestão Ambiental da DPIMA relativos ao Oluc. 

Pauta 

Respostas (nº de unidades) 

Sim Não Outro 
Não usa / 

não 
respondeu 

Total 

7 Recolhe óleos minerais 
e vegetais? 

257 113 2 391 
763 

69% 30% 1% - 

21 
PALL possui caixa de 
separação água/óleo? 

323 172 4 264 
763 

64% 34% 1% - 

Fonte: Seção de Meio Ambiente/Diretoria de Patrimônio e Meio Ambiente (CMDO. EXÉRCITO, 2013) 

Nota: PALL - Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação 
 

Observando a Tabela 5 é possível perceber que 69% das unidades gestoras 

respondentes admitiram realizar o procedimento de coletar os óleos minerais e 

vegetais, incluindo o Oluc que é retirado das viaturas no momento da troca de óleo. 

No entanto, 31% das organizações adotaram um método diferente de descarte, o 

qual não foi informado no relatório, mas, a princípio, por não contemplar o 

recolhimento do óleo usado, consiste em uma forma de gerenciamento diferente da 

prevista na Resolução CONAMA 362/2005 (MMA, 2005). Essa norma entende que o 

recolhimento e encaminhamento para a indústria do rerrefino é a única forma regular 
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de descarte do Oluc. Igualmente, foi possível perceber que apenas 64% das 

unidades possuem caixa de separação água/óleo em seu Posto de Abastecimento, 

Lavagem e Lubrificação - PALL, denotando que em cerca de um terço dos casos os 

resíduos produzidos no momento da troca são lançados no meio ambiente ou 

recuperados por um processo não convencional. 

Nesse sentido, considerando que a coleta e o armazenamento dos resíduos 

são medidas primordiais para a implantação de um sistema de logística reversa, 

conforme apontam Vahabzadeh e Yusuff (2012), os resultados obtidos mostraram 

um baixo nível de recolhimento de óleos nas organizações militares do Exército, 

indicando a necessidade do setor intensificar as políticas de conscientização e de 

fornecimento de insumos para esta primeira atividade da logística reversa do Oluc. 

Importante frisar, que um resultado semelhante foi obtido por Castro (2012) ao 

identificar que 27,14% dos postos de combustíveis não realizavam o recolhimento 

das embalagens do óleo lubrificante. 

 

5.2.2 - Etapa II - Análise dos editais de licitação para compra de óleo lubrificante 

 

A verificação dos termos de referência dos editais dos pregões mais 

recentemente publicados pelas organizações militares de suprimento mostrou que 

ainda é baixo o número de unidades que fazem constar a exigência de logística 

reversa como uma das obrigações da contratada em relação aos resíduos do óleo 

lubrificante adquirido. O resultado sintético dessa verificação consta da Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Editais de compra de óleo lubrificante analisados por Região Militar. 

Região 
Militar Licitação Analisada 

Consta logística reversa? 

SIM NÃO 

1ª RM 
Pregão: 16/2015 UG 160093 X  
Pregão: 11/2014 UG 160317  X 
Pregão: 27/2014 UG 160329  X 

2ª RM 
Pregão: 11/2015 UG 160472  X 
Pregão: 24/2014 UG 160518  X 

3ª RM 

Pregão: 08/2014 UG 160250  X 
Pregão: 04/2014 UG 160354 X  
Pregão: 06/2014 UG 160367  X 
Pregão: 20/2014 UG 160368  X 
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Região 
Militar Licitação Analisada 

Consta logística reversa? 

SIM NÃO 
Pregão: 15/2014 UG 160375 X  
Pregão: 14/2014 UG 160402  X 
Pregão: 04/2014 UG 160417 X  
Pregão: 06/2015 UG 160421 X  
Pregão: 04/2014 UG 160428 X  
Pregão: 11/2014 UG 160435 X  

4ª RM 
Pregão: 12/2014 UG 160120 X  
Pregão: 09/2014 UG 160523  X 
Pregão: 04/2015 UG 168006  X 

5ª RM 

Pregão: 13/2014 UG 160207  X 
Pregão: 14/2014 UG 160213 X  
Pregão: 05/2015 UG 160224  X 
Pregão: 24/2014 UG 160234  X 
Pregão: 17/2014 UG 160446  X 
Pregão: 09/2015 UG 160524 X  

6ª RM 
Pregão: 50/2014 UG 160027  X 
Pregão: 04/2014 UG 160028  X 
Pregão: 01/2015 UG 160038  X 

7ª RM 

Pregão: 29/2014 UG 160176  X 
Pregão: 24/2014 UG 160183  X 
Pregão: 03/2014 UG 160198 X  
Pregão: 03/2014 UG 160339  X 

8ª RM 
Pregão: 05/2013 UG 160105  X 
Pregão: 02/2014 UG 160163 X  

9ª RM 

Pregão: 13/2015 UG 160132 X  
Pregão: 02/2014 UG 160142  X 
Pregão: 04/2014 UG 160145  X 
Pregão: 03/2014 UG 160147  X 
Pregão: 01/2015 UG 160150  X 
Pregão: 02/2014 UG 160521 X  
Pregão: 02/2015 UG 160522  X 

10ª RM 
Pregão: 15/2014 UG 160049  X 
Pregão: 14/2014 UG 160202 X  

11ª RM 

Pregão: 23/2014 UG 160055 X  
Pregão: 11/2014 UG 160076 X  
Pregão: 09/2014 UG 160085 X  
Pregão: 16/2014 UG 160106  X 
Pregão: 01/2014 UG 160479  X 

12ª RM 
Pregão: 06/2014 UG 160002  X 
Pregão: 11/2014 UG 160018 X  
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Região 
Militar Licitação Analisada 

Consta logística reversa? 

SIM NÃO 
Pregão: 06/2014 UG 160022 X  
Pregão: 08/2015 UG 160024  X 
Pregão: 05/2014 UG 160346  X 
Pregão: 23/2014 UG 160348  X 
Pregão: 38/2014 UG 160349 X  
Pregão: 02/2014 UG 160353  X 
Pregão: 02/2015 UG 160515  X 

SOMA 21 (37,5%) 35 (62,5%) 
 

De acordo com a Tabela 6, verificou-se que em apenas 37,5% dos editais de 

licitação publicados nos anos de 2014 e 2015, relativos aos processos de aquisição 

de óleo lubrificante, houve a inserção o critério da exigência de logística reversa para 

o Oluc. Os dados apontaram, ainda, que essas inserções foram realizadas por meio 

de uma cláusula específica no edital da licitação, como ocorreu, por exemplo, no 

Pregão nº 3/2014 da UASG 160198, e também por meio da inclusão de um encargo 

prevendo o recolhimento desse resíduo entre as obrigações da contratada citada 

apenas no termo de referência das licitações. 2015. Essa última situação ocorreu em 

80% dos casos em que existia a previsão de logística reversa no processo, 

caracterizando-se como a principal escolha dos gestores no que se refere à forma 

de inserção do quesito ambiental no processo de compra. 

O resultado apurado acima indicou a existência de uma contradição. Por um 

lado, desde janeiro de 2010, a legislação que aborda a política das CPS no Brasil 

(BRASIL, 2010d; MPOG, 2010b) determina que ocorra a inserção de critérios de 

sustentabilidade nos dos procedimentos de licitação. Do mesmo modo, a literatura 

orienta para que critérios de sustentabilidade sejam exigidos nas compras do setor 

público em relação à extração, fabricação, uso e descarte dos produtos e matérias-

primas (BIDERMAN et al., 2008; EUROPEAN COMISION, 2011; UNEP, 2012; 

HOLLNAGEL e MORAES, 2013). De outro lado, há grande resistência dos gestores 

em utilizar os conceitos das CPS nos seus processos de compra, por razões 

diversas, dentre elas o temor pelo comprometimento da competitividade do certame, 

como apontam algumas pesquisas (BRAMMER e WALKER, 2007; ORUEZABALA e 

RICO, 2012; HEGENBERG, 2013, GALLI, 2014). 



 

Prosseguindo na análise dos dados obtidos com a leitura dos editais dos 

pregões, foi possível identificar que 

a inserção do critério da logística reversa em nenhum dos processos de aquisição de 

óleo lubrificante. Por outro lado, as 11ª e a 3ª regiões militares possu

percentual de editais contendo o requisito da logística reversa como uma das 

especificações. Assim, estabelecendo

relação ao percentual de licitações

exigiu a logística reversa p

 

Figura 9- Percentual de inserção da logística reversa nas licitações 
 

Além de mostrar que já existe

lubrificante em que foi incorpora

contratada, a análise dos pregões 

outros critérios ambientais exigido

relacionados à composição dos produtos ou de suas embalagens, 

recomenda o art. 5º da IN SLTI/MPOG nº 001, de 19 de janeiro de 

2010). Nesse sentido, se forem contabilizados os editais que pos

de sustentabilidade juntamente com os editais em que se exigiu a logística reversa 

verifica-se que em 64% dos processos de aquisição houve a intenção do gestor em 

indo na análise dos dados obtidos com a leitura dos editais dos 

pregões, foi possível identificar que na área das 2ª e 6ª regiões militares não houve 

a inserção do critério da logística reversa em nenhum dos processos de aquisição de 

outro lado, as 11ª e a 3ª regiões militares possu

percentual de editais contendo o requisito da logística reversa como uma das 

especificações. Assim, estabelecendo-se um ranking entre as regiões militares com 

relação ao percentual de licitações para a compra de óleo lubrificante em que se 

exigiu a logística reversa pôde-se estabelecer as relações apresentadas na 

Percentual de inserção da logística reversa nas licitações 

que já existem alguns editais relativos à compra

incorporada a logística reversa como uma

, a análise dos pregões permitiu identificar, também

outros critérios ambientais exigidos nesses certames, principalmente requisitos 

relacionados à composição dos produtos ou de suas embalagens, 

o art. 5º da IN SLTI/MPOG nº 001, de 19 de janeiro de 

2010). Nesse sentido, se forem contabilizados os editais que pos

de sustentabilidade juntamente com os editais em que se exigiu a logística reversa 

se que em 64% dos processos de aquisição houve a intenção do gestor em 
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indo na análise dos dados obtidos com a leitura dos editais dos 

na área das 2ª e 6ª regiões militares não houve 

a inserção do critério da logística reversa em nenhum dos processos de aquisição de 

outro lado, as 11ª e a 3ª regiões militares possuíam o maior 

percentual de editais contendo o requisito da logística reversa como uma das 

entre as regiões militares com 

para a compra de óleo lubrificante em que se 

se estabelecer as relações apresentadas na Figura 9. 

 
Percentual de inserção da logística reversa nas licitações por RM. 

relativos à compra de óleo 

a das obrigações da 

também, a existência de 

s certames, principalmente requisitos 

relacionados à composição dos produtos ou de suas embalagens, conforme 

o art. 5º da IN SLTI/MPOG nº 001, de 19 de janeiro de 2010 (MPOG, 

2010). Nesse sentido, se forem contabilizados os editais que possuem algum critério 

de sustentabilidade juntamente com os editais em que se exigiu a logística reversa 

se que em 64% dos processos de aquisição houve a intenção do gestor em 
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realizar um certame licitatório alinhado ao conceito das contratações públicas 

sustentáveis. Esses outros critérios de sustentabilidade, não diretamente ligados ao 

óleo lubrificante, mas que foram verificados nos processos de aquisição desse 

produto, constam da Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Requisitos ambientais presentes nos processos de compra de óleo. 

Ordem Quesito ambiental verificado nos processos de licitação 
Incidência 

(%) 

1 

que os materiais devam ser, preferencialmente, acondicionados 
em embalagem individual adequada, com o menor volume 
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

33  

2 

que os bens não contenham substâncias perigosas em 
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS 
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), 
cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) 

33  

3 

que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção 
de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental  

33  

4 
que o fornecedor deve estar registrado no Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais junto ao IBAMA 

25  

5 
que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme dispõe as 
normas da ABNT (NBR 15448-1 e 15448-2) 

25  

6 

que o licitante não esteja proibido de contratar com a 
Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito 
decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

17  

7 
que o rótulo possua orientação quanto à destinação do produto 
e da embalagem após sua utilização, conforme Resolução 
CONAMA nº 362/05 ou legislação que venha a substituí-la 

8  

8 
que o licitante apresente documento comprobatório de que 
possui compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos 
termos da Instrução Normativa n° 1/2010-MPOG 

8  
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Assim, a existência desses outros critérios de sustentabilidade nos processos 

de licitação permitiu afiançar que há uma incipiente preocupação dos gestores em 

incorporar critérios ambientais nos seus processos de contratação, principalmente 

considerando que apenas em 34% dos processos analisados não existia nenhum 

critério ambiental. Contudo, considerando a pequena taxa de incidência dos quesitos 

listados na Tabela 7 e sua distribuição esparsa entre os processos, foi possível 

inferir que ainda é baixa, no Brasil, a convergência às práticas de contrações 

públicas sustentáveis. 

Os estudos de Hegenberg (2013) e Galli (2014) corroboram com esses dados, 

pois ambos identificaram que existe suficiente definição doutrinária e também 

previsão legislativa expressa para que as contratações públicas no Brasil incorporem 

os requisitos ambientais, econômicos e sociais definidos no conceito das CPS. No 

entanto, esses autores apontaram existir uma baixa aplicação prática das CPS no 

Brasil, em função de que dentre os processos analisados por eles, poucos traziam 

previsões específicas sobre a sustentabilidade. 

Além disso, a tabulação do nível de incidência dos quesitos ambientais nos 

processos analisados serviu para comparar a taxa de ocorrência desses outros 

critérios com a taxa de inserção do requisito de logística reversa, denotando que, 

dentre os quesitos elegíveis, os gestores tem optado na maior parte dos casos pela 

inclusão da exigência de logística reversa. Muito embora, o nível de inserção desse 

quesito também possa ser considerado baixo, uma vez que existe disposição 

expressa na legislação para que logística reversa seja exigida em 100% dos casos, 

considerando a interpretação conjunta da Resolução CONAMA nº 362 (MMA, 2005), 

da Instrução Normativa nº 001-MPOG (MPOG, 2010b), do art. 33 da Lei nº 

12.305/2010 (BRASIL, 2010c) e do art. 3º da Lei nº 8.666/1993 BRASIL, 2010d). 

Por outro lado, a análise do Pregão nº 024, da UASG 160518, permitiu 

identificar um exemplo da existência de uma cláusula contrária à sustentabilidade, a 

qual previa que o óleo lubrificante a ser adquirido deveria ser originado do primeiro 

refino. Assim, esse Edital, ao não admitir a oferta de óleo reciclado ou rerrefinado, 

apresenta desalinhamento com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, por 

contrariar o art. 7º, inc. XI, da Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010c), que estabelece 

que deve haver prioridade nas aquisições e contratações governamentais para 

produtos reciclados e recicláveis. 
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Esse fato confirmou o que foi apontado por Freitas (2011) e Valente (2011), no 

sentido de que a implantação de critérios sustentáveis nas licitações pode prescindir 

um regramento jurídico impositivo, posto que a própria previsão constitucional seria 

suficiente para sua implementação. Mas, segundo esses autores, ela não dispensa 

um processo de conscientização e treinamento dos agentes públicos envolvidos, 

considerando que a adoção efetiva de critérios de sustentabilidade nas diversas 

atividades da atuação estatal somente poderá decorrer da compreensão de que a 

defesa do meio ambiente é necessária para assegurar condições de sobrevivência 

para as gerações presentes e futuras. 

 

5.2.3 - Etapa III - Levantamento junto aos depósitos de óleo lubrificante 

 

A aplicação de um questionário, conforme a metodologia Likert (LIKERT, 

1932), junto aos agentes encarregados dos depósitos de classe III, que realizam a 

armazenagem dos itens de motomecanização, mostrou como se desenvolvem os 

procedimentos de aquisição, manuseio, distribuição do óleo lubrificante, além de 

permitir apurar que não existe nenhum procedimento adotado no âmbito desses 

depósitos para o recolhimento e descarte do Oluc. 

A primeira questão veiculada no questionário tratou do processo de aquisição 

e, nesse sentido, as respostas dos agentes2 (Tabela 8) mostraram que em 50% dos 

B Sup e D Sup o planejamento das necessidades de aquisição não era realizado por 

meio de critérios paramétricos, sendo as especificações definidas com base nos 

pedidos remetidos pelas unidades apoiadas ou em função do histórico ajustado de 

consumo dos itens. Os resultados mostraram, também, que 62% dos respondentes 

concordam que as aquisições são planejadas apenas com base na disponibilidade 

orçamentária e 63% dos agentes responderam que são indiferentes quanto à 

exigência de critérios de sustentabilidade. 

Esses dados apontaram que as unidades de logística possuem limitada 

capacidade de planejamento, posto que se utilizaram, pelo menos parcialmente, de 

parâmetros não relacionados à real necessidade de uso dos produtos, como a 

                                                           

2 Os agentes administrativos que responderam ao questionário ocuparam as funções de Chefe do 
Depósito de Classe III (2), Adjunto do Centro de Operações de Suprimento (3) e Auxiliar do Centro de 
Operações de Suprimento (3), sendo as duas primeiras funções privativas de militares com nível 
superior de formação e a última ocupada por militar de nível técnico. 
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disponibilidade orçamentária, para a definição dos objetos de compra. Além disso, 

os dados demonstraram serem verdadeiras as conclusões de Hegenberg (2013), 

Carvalho e Sousa (2013) e Galli (2014), que identificaram ser ainda incipiente o nível 

de conscientização ambiental dos gestores público, de um modo geral, no Brasil. 
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Tabela 8 - Distribuição de frequência das respostas sobre o processo de aquisição 

Assertivas 

Sobre o processo de aquisição do Óleo Lubrificante 
Total Concordo 

totalmente 
Concordo Indiferente Discordo Discordo 

totalmente 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % 
As necessidades de aquisição são levantadas por 
critérios paramétricos, que levam em conta o consumo 
histórico do item e uma curva de tendência para o nível 
de consumo. 

1 13 3 38 4 50 - 0 - 0 8 100 

As especificações do objeto da compra são feitas com 
base nos pedidos feitos pelas unidades apoiadas, 
afastando-se as características irrelevantes. 

- 0 4 50 2 25 2 25 - 0 8 100 

As aquisições são feitas, sempre, através de processos 
de licitação na modalidade pregão. 5 63 1 13 2 25  0 - 0 8 100 

Para os itens relativos aos óleos lubrificantes é exigida a 
logística reversa para o Oluc e para as embalagens, 
como critério de sustentabilidade em todas as licitações. 

- 0 4 50 3 38 1 13 - 0 8 100 

As necessidades de aquisição são levantadas conforme 
a disponibilidade orçamentária. 

2 25 3 38 3 38 - 0 - 0 8 100 

É realizada uma licitação para aquisição de óleo 
lubrificante por ano, com base na estimativa de consumo 
de óleo para aquele exercício. 

2 25 3 38 3 38 - 0 - 0 8 100 

Não são exigidos critérios de sustentabilidade nas 
aquisições de óleo lubrificante. - 0 - 0 5 63 2 25 1 13 8 100 

Nota: f. - frequência 



 

Em relação à possibilidade de exigência de logística reversa nos processos de 

compra, os resultados demonstraram existir pouca informação acerca da legislação 

que trata da CPS, considerando que 63% dos agentes relataram não saber 

responder ou discordaram da assertiva que apontava a obrigatoriedade da exigência 

de logística reversa nas aquisições de óleo lubrificante. Além disso, os respondentes 

não souberam indicar com precisão as reais implicações da logística reversa no 

processo de compra e as possibilidades de utilização desse requisito em razão de 

legislação vigente, uma vez que 

planilha, conforme se observa na Figura 10, o que denota existir possibilidade de 

melhorias na capacitação

Esse fato foi convergente com as 

RICO, 2012; HEGENBERG, 2013; ALENCASTRO, DA SILVA e LOPES, 2014), que 

citaram que o desconhecimento da legislação e dos benefícios da CPS faz com que 

em mais da metade dos órgãos públicos não exista uma política de compra 

sustentável formalmente elaborada, sendo raras e não coordenadas as ações de 

compra de instituições públicas que envolvam critérios de sustentabilidade.

 

Figura 10 - Distribuição das respostas sobre a 
reversa nos processos de compra de óleo lubrificante

É obrigatória a exigência de logística 
reversa nas aquisições de lubrificante

O custo do óleo lubrificante 
inalterado com a da logística reversa.

A exigência de logística reversa eleva o 
custo de aquisição do óleo lubrificante.

A legislação impede exigir logística 
reversa do contratado.

Os critérios de sustentabilidade 
da licitação apenas nas 

Não é aplicável a execução logística 

Nas licitações de óleo lubrificante está 
sendo exigida a logística reversa.

possibilidade de exigência de logística reversa nos processos de 

os resultados demonstraram existir pouca informação acerca da legislação 

que trata da CPS, considerando que 63% dos agentes relataram não saber 

responder ou discordaram da assertiva que apontava a obrigatoriedade da exigência 

as aquisições de óleo lubrificante. Além disso, os respondentes 

não souberam indicar com precisão as reais implicações da logística reversa no 

processo de compra e as possibilidades de utilização desse requisito em razão de 

legislação vigente, uma vez que as respostas distribuíram-se sobre o centro da 

planilha, conforme se observa na Figura 10, o que denota existir possibilidade de 

melhorias na capacitação para o exercício de cargos no setor de compras.

convergente com as argúcias de alguns autores (ORUEZABALA e 

RICO, 2012; HEGENBERG, 2013; ALENCASTRO, DA SILVA e LOPES, 2014), que 

m que o desconhecimento da legislação e dos benefícios da CPS faz com que 

em mais da metade dos órgãos públicos não exista uma política de compra 

rmalmente elaborada, sendo raras e não coordenadas as ações de 

compra de instituições públicas que envolvam critérios de sustentabilidade.

Distribuição das respostas sobre a possibilidade de exigência de 
reversa nos processos de compra de óleo lubrificante

obrigatória a exigência de logística 
reversa nas aquisições de lubrificantes. 

O custo do óleo lubrificante permanece 
inalterado com a da logística reversa. 

A exigência de logística reversa eleva o 
custo de aquisição do óleo lubrificante. 

A legislação impede exigir logística 
reversa do contratado. 

Os critérios de sustentabilidade constam 
nas especificações. 

a execução logística 
reversa na UG.  

Nas licitações de óleo lubrificante está 
sendo exigida a logística reversa. 
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possibilidade de exigência de logística reversa nos processos de 

os resultados demonstraram existir pouca informação acerca da legislação 

que trata da CPS, considerando que 63% dos agentes relataram não saber 

responder ou discordaram da assertiva que apontava a obrigatoriedade da exigência 

as aquisições de óleo lubrificante. Além disso, os respondentes 

não souberam indicar com precisão as reais implicações da logística reversa no 

processo de compra e as possibilidades de utilização desse requisito em razão de 

se sobre o centro da 

planilha, conforme se observa na Figura 10, o que denota existir possibilidade de 

s no setor de compras. 

tores (ORUEZABALA e 

RICO, 2012; HEGENBERG, 2013; ALENCASTRO, DA SILVA e LOPES, 2014), que 

m que o desconhecimento da legislação e dos benefícios da CPS faz com que 

em mais da metade dos órgãos públicos não exista uma política de compra 

rmalmente elaborada, sendo raras e não coordenadas as ações de 

compra de instituições públicas que envolvam critérios de sustentabilidade. 

 
possibilidade de exigência de logística 

reversa nos processos de compra de óleo lubrificante. 
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No que diz respeito ao processo de provimento de óleo lubrificante, a Figura 11 

mostra os procedimentos logísticos adotadas nos OP de acordo com o nível de 

concordância das respostas obtidas no questionário. 

 

 

 

Figura 11 - Ocorrências relacionadas ao processo de provimento de óleo lubrificante. 

 

Conforme esses dados (Figura 11), o processo de provimento era realizado, 

principalmente, por meio do fornecimento do produto diretamente às unidades 

apoiadas, que retiravam o óleo por seus próprios meios no órgão provedor. Além 

disso, o OP utilizava-se dos batalhões logísticos como unidades de transporte do 

produto até o usuário final, sendo que essas unidades transportadoras realizavam 

esse procedimento principalmente em relação às unidades sediadas no interior e 

com o emprego de viaturas exclusivas para realizar o transporte do produto. Nesse 

sentido, conforme item 4 do questionário, foi verificado que 56% das unidades 

atendidas pelos órgãos provedores localizam-se na própria sede do OP e 44% no 

interior, sendo este dado relevante para o estabelecimento de uma política de 

As unidades retiram o óleo lubrificante, por 
seus meios, no órgão provedor (OP). 

Os batalhões logísticos executam a 
distribuição do óleo lubrificante. 

As unidades da sede do OP retiram o óleo 
lubrificante e os B Log entregam no interior. 

O processo de entrega é diferente entre as 
unidades da sede do OP e do interior. 

O óleo lubrificante é entregue por viaturas 
que o levam junto com outras classes de 

suprimento (exceto classe I). 

O OP, por seus meios orgânicos, faz a 
entrega do óleo lubrificante às OM apoiadas. 

A empresa vencedora da licitação entrega o 
óleo lubrificante nas unidades apoiadas, 
conforme previsão do edital da licitação. 

0 ← não ocorre / ocorre sempre → 4 



 

logística reversa, a qual deve valer

estabelecimento do processo de retorno.

Acerca do processo de provimento e a implanta

autores (MARCHI, 2011; CHAN, CHAN e JAIN, 2012; OLIVEIRA e ALMEIDA, 2013) 

apuraram que o interesse das corporações em recuperar os bens pós

colabora para desenvolver estratégias competitivas em relação a criar uma i

institucional responsável e sustentável, como também contribui com a intenção de 

reduzir custos e até mesmo manter a conformidade diante de pressões legais. 

Assim, segundo esses autores, as práticas sustentáveis não estão somente 

relacionadas a questões ambientais, mas aos esforços em implementar a logística 

reversa contribuem para agregar valor 

reduzir custos dentro da organização.

Nesse caso, em relação ao recolhimento e destinação final do Oluc, 

resultados mostrados pela Figura

depósitos pesquisados a responsabilidade pelo descarte dos resíduos de óleo está 

com a unidade consumidora

os batalhões logísticos não realizam o recolhimento do óleo após a sua utilização

Foi mencionado, ainda, que o sistema de logística militar 

procedimento para o retorno do Oluc

rerrefino, não sendo obtida

 

As unidades realizam a destinação do Oluc por seus próprios meios

Outros procedimentos

Figura 12 - Distribuição da ocorrência das providências para destinação final do Oluc.

logística reversa, a qual deve valer-se dos mesmos meios de distribuição para 

estabelecimento do processo de retorno. 

Acerca do processo de provimento e a implantação da logística reversa, alguns 

autores (MARCHI, 2011; CHAN, CHAN e JAIN, 2012; OLIVEIRA e ALMEIDA, 2013) 

apuraram que o interesse das corporações em recuperar os bens pós

colabora para desenvolver estratégias competitivas em relação a criar uma i

institucional responsável e sustentável, como também contribui com a intenção de 

reduzir custos e até mesmo manter a conformidade diante de pressões legais. 

esses autores, as práticas sustentáveis não estão somente 

ões ambientais, mas aos esforços em implementar a logística 

reversa contribuem para agregar valor à imagem da instituição e também permitem 

reduzir custos dentro da organização. 

m relação ao recolhimento e destinação final do Oluc, 

os mostrados pela Figura 12 permitiram constatar que na área de todos os 

depósitos pesquisados a responsabilidade pelo descarte dos resíduos de óleo está 

com a unidade consumidora, tendo em vista que tanto os órgãos provedores quanto 

s não realizam o recolhimento do óleo após a sua utilização

mencionado, ainda, que o sistema de logística militar não utiliza nenhum outro 

procedimento para o retorno do Oluc e, assim, não o comercializa com a indústria do 

obtida receita em decorrência dessa cadeia reversa do produto
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Além disso, de uma maneira geral, não havia conhecimento por parte dos D 

Sup e B Sup do modus operandi utilizado pelas unidades apoiadas para realizar o 

descarte do Oluc. Assim, pôde-se perceber que o procedimento de descarte do Oluc 

tem recebido maior atenção do setor de meio ambiente das Regiões Militares3 do 

que do sistema de logística militar, que desconsidera o potencial de geração de 

receita que a comercialização do Oluc pode apresentar, se houver o recolhimento e 

a guarda desse resíduo sem a contaminação por outras substancias não recicláveis. 

Adicionalmente, a Figura 13 mostra que os profissionais encarregados dos 

depósitos possuíam conhecimento sobre os efeitos da disposição inadequada do 

Oluc, considerando a taxa de concordância das respostas com as assertivas que 

representavam os riscos de contaminação desse resíduo. 

 

 

O Oluc não representa risco ao meio ambiente quando descartado em 
pequenas quantidades, como nas que são utilizadas nas viaturas do Exército. 

O Oluc é possui Hidrocarbonetos Polinucleares Aromáticos (HPAs), dioxinas e 
metais pesados, assim a contaminação por Oluc pode afetar a saúde humana. 

O Oluc pode esterilizar o solo quando descartado sobre a superfície, mesmo 
em pequenas quantidades, podendo gerar contaminação da fauna e da flora. 

O único processo de descarte considerando correto pela legislação é a 
remessa do Oluc para a indústria do rerrefino. 

Apenas 1 litro de Oluc pode contaminar 1 milhão de litros de água, formando 
uma película que compromete sua oxigenação e dificulta a vida aquática. 

Figura 13 - Taxa de concordância com o risco da contaminação por Oluc. 

 

                                                           

3
 A partir da criação da DPIMA, por meio da Portaria nº 142, de 13 de março de 2013, do Comandante 

do Exército, as regiões militares passaram a possuir uma Seção de Patrimônio e Meio Ambiente, que 
tem a incumbência de tratar dos assuntos relativos ao patrimônio imobiliário e ao meio ambiente em 
nível regional, sob coordenação da recém criada diretoria (COMANDO DO EXÉRCITO, 2013). 
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Assim, pôde-se inferir que os gestores entendem que o Oluc representa risco 

de poluição ambiental mesmo quando descartado em pequenas quantidades, uma 

vez que 88% dos entrevistados discordaram da assertiva que apontava a 

inexistência de risco de contaminação. Por outro lado, depreendeu-se das respostas 

dos gestores, que eles associavam o risco da contaminação por Oluc a possíveis 

implicações com a saúde humana, uma vez que foram verificadas as maiores taxas 

de concordância nas assertivas que sinalizavam a possibilidade direta dessa 

contaminação e naquela que associava a possível contaminação do solo com 

prejuízos ao desenvolvimento da flora e da fauna. Os gestores também 

demonstraram conhecer a legislação que trata do descarte do Oluc, uma vez que 

75% apontaram que o único processo de descarte reconhecido pela Resolução 

CONAMA nº 362/2005 (MMA, 2005) é a remessa do resíduo para o rerrefino. 

De maneira complementar, foi informado pelos gestores que o COLOG, órgão 

central do sistema de logística militar, tem distribuído recursos para a construção de 

postos de abastecimento, lavagem e lubrificação (PALL), conforme mostra a Figura 

14, onde se visualiza o PALL do 3º B E Cmb, que é apoiado pelo 3º B Sup. 

 

  

  
Fonte: Seção de Relações Públicas - 3º B Sup 

Figura 14- Construção de PALL no 3º B E Cmb. (a) instalação de tanques; (b) posto 
de abastecimento; (c) área de lavagem e (d) área de lubrificação. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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A importância da construção dos PALL reside no fato de que são instalações 

capazes de coletar todo o resíduo de óleo ou de combustível que é gerado no 

momento da manutenção das viaturas e destiná-lo para uma caixa de separação de 

água e óleo, que viabiliza o recolhimento do Oluc e posterior armazenamento para a 

destinação às empresas coletoras. 

Nesse sentido, os resultados ainda permitiram constatar que, principalmente no 

ano de 2012, foi intensificada a construção de PALL nas organizações militares da 

região nordeste do país, tendo em vista o aumento da dotação de viaturas dessas 

unidades para a participação delas na Operação Carro Pipa que visa levar água ao 

sertão nordestino para minimizar os efeitos da escassez hídrica na região. 

 

5.2.4 - Etapa IV - Levantamento junto às unidades que utilizam óleo lubrificante 

 

O resultado da consulta realizada entre às unidades consumidoras (Tabela 10) 

mostrou as principais práticas para o descarte do Oluc segundo o percentual bruto 

de sua ocorrência, considerando que as unidades indicaram todos os procedimentos 

realizados, mesmo que alguns sejam adotados concomitantemente a outros. Para 

fins de comparação, a Tabela 9 mostra as respostas agrupadas em quatro 

categorias segundo o risco de geração de passivos ambientais que possuem. 

 

Tabela 9 - Práticas de descarte do Oluc adotadas pelas OM consultadas. 

Risco Procedimento adotado e percentual de ocorrência nas unidades (%) 

1 

Entrega o Oluc para coletor especializado credenciado na ANP 50,8 

Encaminha o Oluc para oficina ou posto de combustível credenciado 23,7 

Encaminha o Oluc para aterro sanitário credenciado, do tipo II 0 

2 

Utiliza o Oluc como lubrificante para máquinas agrícolas e outras 16,1 

Utiliza o Oluc para impermeabilizar mourões e caibros em telhados 23,7 

Mistura a aditivos e utiliza o Oluc como graxa nas oficinas 3,3 

3 

Envia o Oluc para queima em forno de cimenteiras ou siderúrgicas 0,8 

Utiliza o Oluc na queima em suas próprias caldeiras (água ou rancho) 0,8 

Entrega o Oluc para carroceiros credenciados ou não 2,5 

4 
Utiliza o Oluc como "trote" para pilotos e auxiliares de voo 0 

Não recolhe o Oluc no posto de troca, liberando-o no ambiente 1,6 
 Outras práticas 16,9 
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Os dados da Tabela 9 demonstraram que cerca de 74% das unidades do 

Exército adotaram procedimentos de descarte que se encontravam alinhados com 

as práticas definidas pela Resolução CONAMA nº 362/2005 (MMA, 2005). No 

entanto, algumas dessas unidades, concomitantemente, realizaram procedimentos 

que implicaram em elevado risco ambiental, como no caso da utilização do Oluc 

para lubrificação de equipamentos agrícolas, impermeabilização de madeiras e 

queima não controlada em fornos e caldeiras. 

Ainda pôde ser percebido que 2,5% das unidades realizaram o descarte 

informal, entregando o Oluc para pessoas não credenciadas, as quais tendem a 

utilizá-lo para fins diferentes do que o rerrefino. Também foi observado que 1,6% 

das unidades não adotaram o procedimento de recolher o Oluc no momento da 

troca, permitindo que o mesmo fosse liberado no meio ambiente, vindo a contaminar 

o solo e os eventuais corpos hídricos que se encontram nas adjacências. Com base 

nesses dados, foi possível observar que dentre as unidades que responderam 

adotar “outras práticas” para o descarte do Oluc, cerca de 70% indicaram que estão 

realizando o armazenamento interno do Oluc, até que o sistema de logística militar 

indique o que realizar com esse resíduo. 

Nesse sentido, é preciso referir que os óleos lubrificantes usados possuem 

componentes resultantes do desgaste das partes móveis em que foram utilizados, 

principalmente, metais pesados, que podem ser prejudiciais à saúde humana e ao 

meio ambiente. Nos estudos de Usman e Kayode-sote (2011), por exemplo, foram 

testados vários níveis de concentração de cobre, cromo, zinco e ferro, presentes no 

óleo hidráulico usado, sendo cosntatado que o processo de rerrefino é capaz de 

reduzir a concentração desses poluentes a níveis toleráveis. Considerando, também, 

as conclusões de Cachumani (2013), observou-se que o rerrefino é um processo 

indústrial capaz de produzir óleos básicos a partir do Oluc, evitando que seus 

componentes nocivos, dentre eles os metais pesados, as partícullas metalóides, os 

compostos clorados, as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), venham impactar 

o meio ambiente. 

Além desses autores, Speight e Exall (2014), ao tratar dos impactos ambientais 

do Oluc, concluíram que um litro de Oluc pode contaminar até um milhão de litros de 

água, tanto subterrâneas quanto superficiais, tendo em vista a sua composição. 

Estes autores enfatizaram que o rerrefino é uma das soluções que elimina os riscos 

de contaminação, em razão da retirada controlada dos contaminantes. 
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Assim, considerando os dados obtidos (Tabela 9) no presente trabalho, foi 

possível sugerir que existe uma necessidade de melhorias das práticas ambientais 

nas unidades investigadas. 

Prosseguindo com a análise dos dados e estratificando-os por região militar 

segundo quatro níveis de risco de formação de passivo ambiental, foi possível 

identificar que existem diferentes graus de atendimento à legislação ambiental e 

consequente adoção práticas corretas para o descarte dos resíduos sólidos ao longo 

do território nacional, considerando as ações implementadas em cada região militar. 

A Tabela 10, assim, mostra o nível de adesão das unidades localizadas na área de 

jurisdição de cada região militar às práticas recomendadas para o descarte do Oluc. 

 

Tabela 10 - Práticas de descarte do Oluc por Região Militar. 

Prática de descarte 

RM (percentual de ocorrência - %) 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 

1 
Adota práticas de 
destinação correta, sem 
risco de passivo 

70 76,9 77,3 70 92,3 50 91,7 50 81,8 80 80 66,7 

2 
Adota práticas de 
utilização interna com 
médio risco de passivo 

10 23,1 27,3 60 30,8 33,3 33,3 75 72,7 20 92 66,7 

3 
Adota práticas de 
destinação informal,   
com alto risco de passivo 

10 0 22,7 0 0 0 0 0 9,1 0 20 16,7 

4 
Não adota práticas de 
destinação, gerando 
passivo ambiental 

0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 

 

Observa-se nos dados da Tabela 10, que a 5ª RM, formada pelas guarnições 

sediadas nos estados de SC e PR, reuniu as unidades que apresentaram o maior 

nível de adoção de práticas de descarte do Oluc alinhadas com o previsto na 

legislação brasileira. Em contrapartida a 6ª RM (BA e SE) e a 8ª RM (PA, AP e parte 

do MA) apresentaram os menores índices de adoção de práticas corretas para o 

descarte dos resíduos de óleo lubrificante. Ainda foi possível perceber, com base na 

Tabela 11, a existência de uma diferença percentual de, aproximadamente, 42% 
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entre as regiões que possuíam os melhores índices de convergência à legislação 

ambiental e aquelas que apresentaram os menores níveis nesse sentido. 

Por conseguinte, a Tabela 10 mostra que na área das 3ª e 11ª RM, nas quais 

praticamente 80% das unidades concorrem para boas práticas de descarte do Oluc, 

existiu concomitantemente a ocorrência das maiores taxas de destinação do Oluc 

para queima em fornos ou a doação a carroceiros não credenciados pela ANP. Do 

mesmo modo, observando-se os dados da 3ª RM e da 12ª RM foi possível perceber 

que essas localidades possuem um razoável número de unidades que adotaram 

práticas corretas para o descarte do Oluc, no entanto, nessas regiões verificou-se 

também a existência de unidades que não adotaram nenhuma prática para o 

recolhimento do Oluc. Em razão dessas duas constatações, concluiu-se que em 

uma mesma base territorial e, em alguns casos, em uma mesma unidade gestora, 

foram verificados simultaneamente procedimentos corretos para o descarte do Oluc 

e também a adoção de práticas que ainda requerem melhorias. 

O fato das unidades pertencentes a 3ª, 11ª e 12ª RM possuírem os maiores 

índices de práticas de descarte de Oluc que envolve alto risco de passivo ambiental, 

conforme mostrado nas linhas 3 e 4 da Tabela 10, indicou a necessidade de 

treinamento para o público interno no sentido de instruí-los para as formas 

recomendadas de descarte do Oluc, posto que, como foi citado por Speight e Exall 

(2014), a contaminação ambiental por Oluc pode provocar efeitos interconectados 

em múltiplos ecossistemas, de maneira cumulativa e de difícil recuperação, 

produzindo um custo ambiental de crescimento exponencial para os geradores. 

Complementarmente, foi possível observar, ainda, que nas unidades 

vinculadas a 8ª RM, 9ª RM e 11ª RM existiu o maior número de práticas de 

reaproveitamento interno do Oluc, representado pelo uso do lubrificante, após a sua 

retirada do equipamento original, como insumo para o funcionamento de máquinas 

agrícolas, lubrificação de motosserras, substituição da graxa e também como 

impermeabilizante de madeiras e outros materiais. Esses usos, embora 

empiricamente possam parecer práticas corretas, representam ações não permitidas 

pela Resolução CONAMA nº 362/2005 (MMA, 2005) e podem produzir 

contaminação do meio ambiente, além de riscos a saúde dos operadores que 

entram em contato com o Oluc. 
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Figura 15 - Percentual de práticas corretas de descarte do Oluc por Região Militar.
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Por outra ótica, estabelecendo-se um ranqueamento entre as regiões militares 

de acordo com o percentual de unidades que informaram adotar práticas corretas 

para o descarte do Oluc, foi obtida a Figura 15. 

10% 20%  30%   40% 50%  60%   70% 80%

Práticas corretas de descarte 

Percentual de práticas corretas de descarte do Oluc por Região Militar.

Com base na Figura 15 foi possível perceber as diferenças entre o nível de 

implementação de práticas corretas para o descarte do Oluc nas diversas regiões 

militares. Os maiores graus de variação ocorreram nas 7ª e 9ª RM 

as duas regiões territorialmente limítrofes, que são, respectivamente, a 6ª e a 8ª 

nas quais se verificou os menores níveis de adequação ambiental

sentido, Hegenberg (2013) e Galli (2014), em seus estudos sobre a implantação das 

contratações públicas sustentáveis nas universidades brasileiras, mostraram a 

importância da conscientização ambiental dos gestores, sendo sugeridas

de divulgação e conscientização dos responsáveis, como medidas para a redução 

dos potenciais passivos ambientais. 

Adicionalmente, com base nas unidades que informaram realizar o descarte 

por meio de destinação a empresa coletora credenciada junto 

empresas que mais operam a retirada de Oluc 

Exército. Essas informações são mostradas na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Empresas que realizam a coleta de Oluc nas OM do Exército. 

Empresa 
Percentual (%) 

de OM 
atendidas 

Volume 
Recolhido nas 
OM da amostra 

Amb Serv Sul Serviços Ambientais Ltda 3 659 

Biotank Gestão de Res. Ind. e Marítimos Ltda 3 60 

Ecoluc Lubrificantes Ltda 3 440 

Filtroville Ambiental Ltda 3 8000 

Indústria Petroquímica do Sul Ltda 30 17223 

Lubrasil Lubrificantes Ltda 5 11600 

Lubrificante Fênix Ltda 3 150 

Lwart Lubrificantes Ltda 33 17794 

Petrolub Industrial de Lubrificantes Ltda 5 1450 

Prolub Rerrefino de Lubrificantes Ltda 3 15880 

Proluminas Lubrificantes Ltda 8 10610 

Tasa Lubrificantes Ltda 5 1600 
 

Nesse caso, foi possível inferir que as empresas Lwart Lubrificantes Ltda e 

Indústria Petroquímica do Sul Ltda, com sedes, respectivamente, em Lençóis 

Paulista/SP e Alvorada/RS, detém a maior participação relativa no mercado de 

descarte de Oluc relacionado às unidades militares. Esse dado coincidiu com as 

indicações de Tristão, Sousa Jr e Tristão (2005) e Machado (2011), que analisaram 

o gerenciamento ambiental dos resíduos de óleo lubrificante e apontaram que essas 

empresas representam as duas maiores indústrias do setor do rerrefino na América 

Latina. Nesse ponto, foi possível inferir, ainda, que para a normatização da atividade 

de coleta do Oluc, o Exército pode considerar o estabelecimento de contratação com 

essas indústrias, no sentido de aproveitar a sua capacidade instalada para 

estabelecer os locais de acumulação do Oluc, no objetivo de otimizar os custos de 

transporte e, assim, viabilizar economicamente a atividade do rerrefino. 

Além disso, os dados coletados permitiram identificar que 6% das unidades da 

amostra recebem valores pelo Oluc descartado, pagos pela empresa recolhedora. A 

Tabela 12 apresenta esses valores. 
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Tabela 12 - Valor de comercialização do Oluc nas OM do Exército. 

Volume de 
descarte/lote 

Preço 
recebido 

(R$/lt) 

Valor  
Total 

(R$) 
Empresa Recolhedora 

1300  0,25  325,00 Indústria Petroquímica do Sul Ltda 

1800  0,30  540,00 Lwart Lubrificantes Ltda 

520  0,40  208,00 Lwart Lubrificantes Ltda 

2300  0,50  1.150,00 Lwart Lubrificantes Ltda 

400  0,17  68,00 Indústria Petroquímica do Sul Ltda 

15880  0,45  7.146,00 Prolub Rerrefino de Lubrificantes Ltda 

150  0,25  37,50 Lubrificante Fênix Ltda 

600  0,10  60,00 Lwart Lubrificantes Ltda 

 

Com base nesses dados foi possível verificar que o valor médio de 

comercialização do Oluc é de R$ 0,30 por litro, oscilando entre o valor máximo de 

R$ 0,50 por litro e o mínimo recebido de R$ 0,10 por litro de Oluc. Por outro prisma, 

relacionando o valor com o volume do lote de descarte, é viável afiançar que quanto 

maior for o volume do óleo descartado maior é o preço alcançado pelo resíduo, 

tendo em vista que o maior o lote viabiliza a otimização do frete, tornando menores 

os custos da coleta e do transporte. 

Por outro lado, identificou-se que os menores preços médios são ofertados 

pela empresa Indústria Petroquímica do Sul Ltda e os maiores pela Lwart 

Lubrificantes Ltda, o que permitiu concluir que é possível estabelecer um cenário de 

competitividade entre os recolhedores, no sentido de ser viável a realização de um 

procedimento de licitação para a escolha do contratado, desde que a localização do 

Oluc a ser destinado permita o acesso de mais de uma empresa a um mesmo 

patamar de custo de frete. 

Nesse prisma, Challener (2012), ao investigar as condições do mercado do 

Oluc nos Estados Unidos, apontou que os óleos lubrificantes usados estão 

aparecendo como uma real oportunidade de negócio naquele país, tendo em vista 

que as rerrefinadoras já contam com um spread de cerca de US $ 0,51 por litro, 

suficientes para cobrir os custos do processo, remunerar o coletor e apurar lucro. 

Segundo a autora, a maior concorrência para o rerrefino estava no reaproveitamento 
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energético do Oluc, considerando que o preço do Oluc nessa situação alinhava-se 

ao do óleo combustível, mas as barreiras legais estão eliminando essa forma de 

utilização e consequentemente favorecendo o crescimento do negócio do rerrefino.  

Sob outra perspectiva, Martin (2012), após estudar a tendência de oscilação do 

mercado do petróleo, acrescentou que as rerrefinadoras tendem a melhorar o valor 

pago pelo Oluc. O autor citou como motivos para esse fato o melhor aproveitamento 

do resíduo decorrente das novas tecnologias de rerrefino, as pressões legais que 

impedem que outras formas de descarte venham a concorrer com o rerrefino e, 

ainda, em razão da presente elevação dos preços do petróleo decorrente da inflação 

e da maior demanda em todo o mundo. O autor ainda apontou que o consumidor 

pode obter preços superiores na comercialização do Oluc se filtrar o produto na 

retirada dos equipamentos e mantiver o óleo usado livre de misturas ou da presença 

de agentes contaminantes como a água e gorduras domésticas. 

Assim, considerando a tendência de valorização do Oluc apontada pela 

literatura e os dados constantes da Tabela 12, que indicaram haver uma diferença 

de 4 vezes entre o preço pago pelos coletores para o Oluc, foi possível concluir que 

existe espaço para a implementação de uma estratégia de comercialização desse 

resíduo por parte do sistema de logística do Exército. Essa política deve aproveitar 

as características do mercado para maximizar a receita obtida com o descarte do 

Oluc, no entanto, precisa considerar também os custos de recolhimento do resíduo, 

de acordo com os resultados que serão demonstrados na próxima seção. 

 

 

5.3 Análise dos custos da contratação da remessa do Oluc até o rerrefino 
 

As empresas coletoras de Oluc informaram que realizam de forma gratuita 

a coleta do resíduo diretamente na sede das unidades operacionais geradoras, 

considerando que há um subsídio obtido do setor produtivo do óleo lubrificante e dos 

rerrefinadores que financia parcialmente a atividade. As respostas obtidas dessas 

empresas são mostradas na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Custo da coleta de Oluc. 

Empresa Recolhedora Local 
Preço da 

coleta 

Volume 
 mínimo 
(litros)  

Ambserv Sul Serviços Ambientais Ltda S.J. Pinhais-PR gratuito 200  

Antonio Hilário de Souza & Cia Ltda Joinville - SC * * 

Biopetro Serviços Ambientais Ltda - ME Serra - ES gratuito 200  

Biotank Gestão de Res Ind e Mar Ltda Lauro de Freitas-BA * * 

Brazão Lubrificantes Ltda Aguaí - SP gratuito 1000  

Ecoluc Lubrificantes Ltda Sumare - SP gratuito 1000  

Eternal Ind, Com e Serv Amazônia Ltda Manaus - AM gratuito 200  

Fabrica-quimica, Pet e Derivados Ltda Campo Grande-MS ** ** 

Falub Ind e Com de Lubrificantes Ltda Itu - SP * * 

Filtroville Ambiental Ltda Araquari - SC gratuito 200  

Indústria Petroquímica do Sul Ltda Alvorada - RS gratuito 200  

Lubrasil Lubrificantes Ltda Piracicaba - SP gratuito 200  

Lubrificante Fênix Ltda Paulínia - SP gratuito 200  

Lwart Lubrificantes Ltda Lençóis Paulista-SP gratuito 1  

Multimineral Química Ltda Alvorada - RS gratuito 4000  

Nortlub Reciclagem de Óleos Min Ltda Manaus - AM * * 

Petrolub Industrial de Lubrificantes Ltda Sete Lagoas - MG gratuito 200  

Prolub Rerrefino de Lubrificantes Ltda Pres. Prudente-SP *  

Proluminas Lubrificantes Ltda Varginha - MG gratuito 200  

Química Industrial Supply Ltda Tapiraí - SP gratuito 1  

Renato Aparecido Santos Matão - ME Matão - SP * * 

Tasa Lubrificantes Ltda Nova Iguaçu - RJ gratuito 200  

Tratamento e Reciclagem de Óleos Ltda Sorocaba - SP gratuito 200  

WJ Lubrificantes Ltda - EPP Regente Feijó - SP gratuito 200  

Nota 1: * não respondeu 

Nota2: ** não coleta 

 

Estas informações de gratuidade (Tabela 13) sugeriram que o setor do rerrefino 

está estruturado no sentido de conseguir recuperar o maior volume de Oluc possível. 

Esse fato foi também relatado por Távora e Quelhas (2003) quando discutiram a 
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legislação ambiental brasileira referente à coleta e destinação de óleos usados e 

contaminados, os quais concluíram que a partir da Portaria da ANP nº 125, de 30 de 

julho de 1999 (ANP, 1999) houve a definição de percentuais mínimos de coleta, 

aplicados sobre o volume total de óleo lubrificante comercializado, cujo custo deve 

ser assumido pelos produtores e importadores cadastrados. 

No mesmo sentido apontou a Apromac (2011), que ao examinar o 

gerenciamento dos óleos lubrificantes usados ou contaminados mostrou que o 

recolhimento do Oluc somente pode ser realizado por coletores autorizados pela 

ANP, os quais devem fornecer ao usuário, no ato da retirada, um certificado de 

coleta. Esse documento tem uma numeração única e progressiva e sua emissão é 

regulamentada, a exemplo do que ocorre com as notas fiscais, permitido, assim, 

monitorar a origem, o volume de Oluc recuperado pelo coletor e estabelecer as 

remunerações a cargo da cadeia. 

Além disso, Canchumani (2013), em estudos envolvendo a avaliação de ciclo 

de vida dos óleos lubrificantes usados, destacou que a PNRS do Brasil estabelece o 

princípio do poluidor-pagador, segundo o qual a responsabilidade em relação à 

adequada destinação dos resíduos gerados deve ser compartilhada por todos os 

integrantes da cadeia distributiva, desde o produtor até o usuário final. Portanto, a 

gratuidade aparente verificada no presente trabalho foi custeada por todos, inclusive 

o consumidor, que paga o custo da coleta do Oluc embutido no preço de venda do 

óleo lubrificante. 

Os resultados mostraram, também, que a maioria dos coletores definiu o 

volume mínimo de 200 litros de Oluc para iniciar o processo de coleta. Esse fato 

minimiza os custos de transporte do coletor, mas obriga os pequenos geradores a 

acumular o resíduo por determinado período ou a associar-se com outros pequenos 

geradores para fins de ser atingido esse patamar inicial. No entanto, tal limitação de 

volume mínimo não implica significativamente na definição de política de descarte 

das unidades militares, considerando que tanto isoladamente como agregadamente 

esse volume mínimo é alcançado com facilidade e não implicaria na guarda 

prolongada do produto. 

Adicionalmente, a Tabela 14 mostra os valores de remuneração do Oluc 

declarados pelas empresas coletoras do resíduo, no caso de uma comercialização 

direta das unidades de logística militar com esse segmento industrial, quando 

utilizado o volume mínimo de 200 litros e também o patamar de 4.000 litros. 
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Tabela 14 - Valor do Oluc quando vendido aos coletores credenciados. 

Empresa Recolhedora 
Valor recebido pelo OLUC 

200 litros 4000 litros 

Amb Serv Sul Serviços Ambientais Ltda 0,00 0,00 

Antonio Hilário de Souza & Cia Ltda * * 

Biopetro Serviços Ambientais Ltda - ME 0,05 0,05 

Biotank Gestão de Res Ind e Mar Ltda * * 

Brazão Lubrificantes Ltda. 0,20 0,20 

Ecoluc Lubrificantes Ltda 0,10 0,10 

Eternal Ind, Com e Serv Amazônia Ltda 0,15 0,15 

Fabrica-quimica, Pet e Derivados Ltda ** ** 

Falub Ind e Com de Lubrificantes Ltda * * 

Filtroville Ambiental Ltda 0,05 0,10 

Indústria Petroquímica do Sul Ltda 0,01 0,05 

Lubrasil Lubrificantes Ltda 0,10 0,20 

Lubrificante Fênix Ltda 0,25 0,30 

Lwart Lubrificantes Ltda 0,10 0,20 

Multimineral Química Ltda 0,00 0,30 

Nortlub Reciclagem de Óleos Min Ltda * * 

Petrolub Industrial de Lubrificantes Ltda * * 

Prolub Rerrefino de Lubrificantes Ltda 0,20 0,25 

Proluminas Lubrificantes Ltda 0,15 0,30 

Química Industrial Supply Ltda 0,10 0,30 

Renato Aparecido Santos Matão - ME * * 

Tasa Lubrificantes Ltda 0,10 0,10 

Tratamento e Reciclagem de Óleos Ltda 0,175 0,20 

WJ Lubrificantes Ltda - EPP 0,10 0,15 

Valor médio 0,11 0,18 

Nota 1: * não respondeu 

Nota 2: ** não compra 
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Esses dados da Tabela 14 mostraram que os coletores de Oluc pagaram, em 

média, em relação a um volume de 200 litros, o valor de R$ 0,11 por litro, enquanto 

que na coleta realizada a locais que armazenam volumes de cerca de 4000 litros o 

valor dessa remuneração alcançou, em média, R$ 0,18 por litro. Dessa forma, a 

concentração do Oluc nas unidades do sistema de logística militar pode representar 

um ganho no preço a ser recebido pelo resíduo de cerca de 63%, sem ser 

considerado o fato de que na comercialização em grandes volumes há empresas 

dispostas a pagar o preço de R$ 0,30 por litro, o que significaria um incremento em 

torno de 2 vezes em relação ao preço médio da venda em pequenos volumes. 

Os dados permitiram constatar também que existe uma diferença entre os 

preços do Oluc obtidos diretamente das empresas e aqueles coletados das unidades 

militares que já comercializaram o Oluc com o setor do rerrefino, conforme mostram 

as Tabelas 12 e 14. Esse fato denotou que existem oscilações no preço do Oluc em 

razão da qualidade do resíduo, considerando que as empresas ofertaram um valor 

equivalente a uma qualidade média do mercado e as unidades militares pesquisadas 

obtiveram uma remuneração equivalente ao Oluc limpo e isento de contaminantes, 

como ele é retirado das viaturas militares. Essa constatação, mais uma vez, 

corroborou com os resultados obtidos por Martin (2012), que citou que para uma 

melhor valoração do Oluc é necessário controlar a qualidade do mesmo, sendo 

importante estabelecer uma política de gerenciamento do Oluc pelo setor de 

logística militar. 

 

5.4 Majoração do preço pela logística reversa dos óleos lubrificantes 
 

Os dados de preço do óleo lubrificante, obtidos de 522 itens de compra 

referentes às últimas aquisições das organizações governamentais, mostraram que 

existiu uma oscilação no preço do produto quando foi introduzido o requisito da 

logística reversa. Nesse sentido, a Tabela 15 demonstra os preços médios apurados 

para cada tipo de óleo com base em todos os preços levantados na pesquisa, sendo 

mostrada ao final a taxa de variação média nos preços obtida pela aplicação da 

fórmula definida no item 4.4 da metodologia. 
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Tabela 15 - Variação do preço do óleo em função da logística reversa. 

Tipo de 
Óleo 

Preço Médio s/ 
logística (A) 

Preço Médio c/ 
logística (B) 

Variação (%)  
(B - A)/(A) 

5W30 18,32 16,34 -10,80 

5W40 18,92 20,36 7,61 

15W40 10,66 12,11 13,60 

15W50 15,37 20,46 33,11 

20W40 11,47 11,65 1,56 

20W50 9,05 10,01 10,60 

80W90 11,53 11,76 1,99 

85W90 11,94 14,99 25,54 

85W140 10,69 10,85 1,49 

ATF tipo A 10,4 11,43 9,90 

SAE 90 10,11 10,32 2,07 

SAE 140 11,07 8,58 -22,49 

Variação Média nos Preços 6,18 

 

A partir desses dados (Tabela 15) foi possível observar a existência de um 

acréscimo médio geral de 6,18% nos preços do óleo lubrificante quando o produto é 

adquirido com a exigência de logística reversa. Adicionalmente, as Tabelas 16 e 17, 

a seguir, mostram o resultado da análise estatística dos dados, segundo o qual é 

possível perceber o comportamento algumas medidas básicas descritivas dos dois 

conjuntos que relacionam os preços com e sem a logística reversa. 
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Tabela 16 - Dados estatísticos do conjunto de preços com logística reversa. 

Fator Mínimo 1º Quartil Média Mediana 3º Quartil Máximo 
Desvio 
Padrão 
Média 

Desvio 
Padrão 

Variância 

15W40 6 8,61 12,10 10,35 15,17 27,7 0,60 4,96 24,69 

15W50 12,38 12,38 20,46 20 29 29 4,80 8,31 69,21 

20W40 6 7,05 11,64 9,41 17,05 17,24 1,86 4,94 24,47 

20W50 5,99 7,51 10,00 9,29 13,08 17,5 0,75 3,20 10,27 

5W30 11,25 13,22 16,33 15,73 18,71 24,16 1,44 4,08 16,71 

5W40 4,99 15,43 20,35 18,99 26,27 41,22 2,49 9,00 81,12 

80W90 8,44 8,89 11,76 9,22 17,16 18,85 1,39 4,42 19,57 

85W140 7,5 8,19 10,84 9,21 12,48 19,99 1,07 4,03 16,29 

85W90 9,95 9,95 12,88 10 18,703 18,70 2,91 5,04 25,42 

ATFtipoA 6 9,16 11,43 10,02 14,038 16,59 0,60 2,96 8,79 

SAE 140 6,09 8,05 8,57 8,37 9,83 9,99 0,45 1,28 1,66 

SAE 90 5,7 7,83 10,31 8,75 10,5 35,6 1,06 5,72 32,81 
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Tabela 17 - Dados estatísticos do conjunto de preços sem logística reversa. 

Fator Mínimo 1º Quartil Média Mediana 3º Quartil Máximo 
Desvio 
Padrão 
Média 

Desvio 
Padrão 

Variância 

15W40 4,95 8,02 10,66 9,71 11,67 27,81 0,45 4,13 17,10 

15W50 6,89 8,31 15,37 14,29 23,49 26 4,01 8,02 64,32 

20W40 7,9 8,46 11,47 9,5 14,5 19,76 1,24 4,12 17,02 

20W50 4 6,62 9,05 8,6 11,52 15 0,47 2,53 6,41 

5W30 10 15 18,31 16,95 20,08 30,2 0,81 4,69 22,06 

5W40 8,13 15,18 18,91 18,22 24,50 27 1,61 5,59 31,35 

80W90 6,88 8,56 11,69 10,79 12,86 29,85 1,17 5,12 26,26 

85W140 6,11 7,91 10,69 9,51 11,99 33,4 0,88 5,03 25,32 

85W90 8,50 9,55 11,94 11,79 14,87 15,75 0,97 2,76 7,63 

ATFtipoA 5,32 8,20 10,40 8,79 13,42 16,98 0,60 3,23 10,46 

SAE 140 4,95 7,51 11,06 8,66 12,93 28,47 1,49 6,14 37,78 

SAE 90 4,96 7,11 10,11 9 12,3 20,83 0,63 3,84 14,80 
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Assim, comparando os parâmetros de descrição estatística das Tabelas 16 e 

17, tais como mínimo, médias, medianas, valores máximos, desvios padrão da 

média, desvios padrão e variâncias, foi possível evidenciar que os dados relativos 

aos preços do conjunto que considerou os contratos com a exigência de logística 

reversa são ligeiramente maiores aos do conjunto de preço originado dos contratos 

sem a exigência de logística reversa, denotando, por meio da interpretação conjunta 

de todos esses parâmetros, que os preços são influenciados pela adoção desse 

requisito de sustentabilidade nos processos de aquisição. 

Complementarmente, a Tabela 18 apresenta os valores resultantes da análise 

das variâncias denominada One-way Analysis of Variance ou Anova, pelos quais foi 

possível verificar que a diferença nos preços é devida à variância entre os grupos e 

não se origina da variância dentro dos próprios grupos. Olhando de maneira isolada, 

o resultado da Anova mostrou que o P-valor apurado para o requisito (com e sem 

logística reversa) é superior a 0,05 indicando que há significância e que o requisito 

efetivamente interfere na oscilação dos preços. Por outro lado, ao ser calculado os 

valores para o tipo de óleo, o P-valor resultante foi nulo, indicando que não é 

possível admitir significância desse fator. Por fim, ao serem analisados os efeitos 

combinados do requisito em função do tipo de óleo, o P-valor volta a ser superior a 

0,05 indicando que a variação do requisito (com e sem logística reversa) em cada 

tipo de óleo produz um efeito significativo. 

 

Tabela 18 - Análise Anova com teste de falta de ajuste. 

 
Grau de 

Liberdade 
Soma de 

Quadrados 
Quadrado 

Médio 
Estatística 

F 
P-valor 

Requisito 1 20,47 20,47 0,96 0,32 

Tipo_oleo 11 3974,37 361,30 17,01 0 

Requisito:tipo_oleo 11 171,36 15,57 0,73 0,70 

Resíduos 496 10532,95 21,23   

Falta de ajuste 0 -1,81    

Erro 496 10532,95 21,23   

 

Adicionalmente, a Tabela 19 apresenta o resultado da análise do intervalo de 

confiança dos efeitos, pelo qual foram estimados os valores onde há 95% de 
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probabilidade da média verdadeira dos conjuntos ocorrer. Esses valores são 

chamados de Efeito na tabela e o valor percentual de 5,53% relativo à sua variação 

indica a provável interferência do requisito no comportamento dos dados dos 

conjuntos de preço, considerada a probabilidade escolhida. 

 

Tabela 19 - Intervalo de confiança dos Efeitos. 

Requisito 
Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Efeito 
Variação 
Efeito (%) 

c/ logística 11,66 12,93 12,30 
5,53 

s/ logística 11,14 12,16 11,65 
 

Assim, com base na Tabela 18, foi possível concluir que existem diferenças 

significativas entre os valores de preço apurados nos dois conjuntos, sendo 

provocadas pela variação do requisito controlável (com logística reversa e sem 

logística reversa). Por outra ótica, os valores da Tabela 19 mostraram que o efeito 

relativo entre esses fatores é de 5,53%, ou seja, há 95% de probabilidade que o 

preço do óleo lubrificante oscile positivamente nessa razão quando o produto for 

adquirido com a exigência de logística reversa para o Oluc. Essa interação pode ser 

visualizada observando-se o gráfico de efeitos, constante da Figura 16. 

 
 Gráfico de Intervalos                          Gráfico de Efeitos 

 
c/ logística         s/ logística            c/ logística           s/ logística 

Figura 16 - Gráfico de intervalos e gráfico de efeitos. 
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Completando a análise, os gráficos de intervalos e dos gráficos de efeitos, 

apresentados pela Figura 16, mostraram uma visão global do comportamento dos 

preços do óleo lubrificante, considerando a aquisição do produto com e sem a 

exigência de logística reversa. No gráfico de efeitos, os pontos pretos são as médias 

de cada nível do fator de preço, que na Tabela 19 são denominados de efeitos, e as 

linhas em vermelho representam o intervalo de confiança para as médias dos níveis 

de preço do óleo lubrificante. Com base nesses números foi possível observar que, 

para o universo analisado, o requisito da logística reversa interfere na composição 

do preço do produto. A proporção dessa interferência foi de 6,18% quando calculada 

de forma aritmética direta (Tabela 15) e de 5,53% quando ao cálculo foi adicionada 

uma expectativa probabilística de 95% (Tabela 19).  

Assim, uma vez identificada à interferência da logística reversa no preço final 

do óleo lubrificante, considerando as últimas aquisições dos órgãos públicos, serão 

apresentados a seguir as conclusões advindas da comparação desse custo com os 

valores incorridos ou recebidos na execução da destinação final do Oluc. 

 

5.5 Comparação do custo da contratação da disposição final adequada e 
dos valores envolvidos na exigência da logística reversa 

 

As informações obtidas por esta pesquisa mostraram que o único processo 

válido de destinação do Oluc, segundo a legislação (MMA, 2005), consiste na 

remessa do óleo usado para o rerrefino. Portanto, a comparação dos preços e 

custos calculados nas fases pregressas desta pesquisa adotou como premissa que 

esse requisito ambiental exigido pela legislação estivesse atendido. Assim, em 

relação ao custo envolvido com a contratação da retirada do Oluc, o item 5.3 deste 

estudo conseguiu identificar, que o setor do rerrefino no Brasil realiza a coleta do 

Oluc de forma gratuita em qualquer ponto do território nacional. 

Esse procedimento vem ocorrendo desde a edição da Portaria nº 125, de 30 de 

julho de 1999 (ANP, 1999), com a qual ficou estabelecido que os produtores e 

importadores de lubrificantes devem a assumir o custo da coleta do Oluc, em razão 

do princípio do poluidor pagador definido na Política Nacional do Meio Ambiente, nos 

termos do art. 40, inciso VII, da Lei nº 6938/1981 (BRASIL, 1981). Assim, as 

empresas coletoras são subsidiadas pelos produtores e importadores em relação ao 

custo da coleta e não cobram por essa atividade dos usuários e geradores de Oluc, 
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o que favorece ao estabelecimento de uma política interna para a logística reversa 

do Oluc no âmbito do Exército, pois permite dispensar a mensuração desse custo. 

Não obstante, foi identificado que os coletores, em sua grande maioria, adotam 

o volume mínimo de 200 litros para iniciar o processo de coleta. Diante disso, para o 

sistema de logística do Exército prever a retirada descentralizada do Oluc em todas 

as suas unidades consumidoras, deverá dotar esses aquartelamentos com 

equipamentos capazes de armazenar esse volume mínimo. Alternativamente, é 

possível orientar as unidades a reaproveitar as embalagens originais do óleo 

lubrificante para realizar o armazenamento temporário do Oluc em condições que 

não ocorram vazamentos do produto para o meio ambiente ou contaminação do óleo 

usado armazenado por poluentes que lhe retirariam o valor comercial. 

Dessa forma, considerando a inexistência de custo de coleta, passou-se a 

considerar a possibilidade de geração de receita com sua comercialização junto ao 

setor do rerrefino. Nesse ponto, o item 5.3 deste estudo identificou que as empresas 

coletoras pagaram em média R$ 0,11 por litro de Oluc quando a coleta ocorre em 

volumes próximos a quantidade mínima de 200 litros, ao passo que em volumes de 

cerca de 4000 litros o valor da comercialização alcançou, em média, R$ 0,18 por 

litro, ou seja, a concentração do Oluc faz com que seu preço de comercialização 

seja maximizado em 63%. Dessa forma, o meio mais eficiente do sistema de 

logística militar atuar junto à cadeia da logística reversa do óleo lubrificante seria 

estabelecer pontos de concentração do Oluc em cada guarnição, prioritariamente 

nas unidades de apoio logístico que já detém equipamentos e a especialidade 

necessária ao manuseio do produto, tendo em vista que essa medida não gera custo 

marginal de transporte do produto e aproveita as peculiaridades do sistema de 

coleta para maximizar a receita auferida com a venda do Oluc as empresas que 

realizam o rerrefino. 

Por outro lado, foi identificado no item 5.4 deste estudo que o custo de 

aquisição do óleo lubrificante é majorado em 5,53% por ocasião da exigência da 

logística reversa no processo de compra. Tal fato pode ser explicado pela falta de 

confiança dos comerciantes atacadistas de óleo em relação ao sistema de 

recolhimento de Oluc da cadeia de distribuição, uma vez que ao existir uma 

determinação expressa no Edital para a ocorrência do recolhimento do Oluc nos 

pontos geradores e havendo falha no sistema reverso da própria cadeia, essa 

obrigação, que é do produtor ou importador seria transferida ao comerciante, o qual 
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vislumbra no aumento de preço uma forma de atenuar esse risco eventual. Assim, a 

aquisição do óleo lubrificante conjugada com a exigência de logística reversa implica 

em elevar o custo de aquisição do produto, além de implicar na renúncia da 

propriedade do resíduo, uma vez que a retirada do mesmo está acordada junto ao 

comerciante original, o que elimina uma fonte potencial de geração de receita. 

Assim, comparando o custo da contratação da disposição final adequada e o 

valor envolvido na exigência da logística reversa foi possível concluir que o ponto de 

melhor efeito econômico para a gestão dos óleos lubrificantes no Exército, 

considerando o atendimento das disposições ambientais e legais, seria a aquisição 

do produto sem uma expressa exigência de logística reversa direta do varejista, para 

que se alcancem os menores custos de compra do óleo lubrificante. Aliado a essa 

medida, deve vir o estabelecimento de uma política de descarte própria que 

centralize o Oluc nas unidades de manutenção de cada guarnição, no objetivo de 

maximizar a obtenção de receita com a venda do Oluc e reduzir os custos de 

transporte e armazenagem do produto. 
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6. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 
 

Para trabalhos futuros sugere-se investigar o alcance pragmático das práticas 

de contratações públicas sustentáveis, no sentido de ser mensurado o efetivo 

impacto das exigências dos editais no melhoramento do objeto ou no cumprimento 

das obrigações ambientais assumidas pelos fornecedores. 

Ainda sugere-se a realização de trabalhos para avaliar as formas de 

divulgação das disposições legais relativas às práticas de contratações públicas 

sustentáveis aos gestores, no sentido de medir a efetividade dos procedimentos de 

conscientização e de orientação dos administradores governamentais e identificar a 

melhor forma de multiplicação desses conceitos e normas. 

Adicionalmente, sugere-se a realização de uma avaliação de impacto 

ambiental de acordo com a normas e legislações vigentes, visando quantificar os 

índices ambientais associados às práticas atuais e as sugeridas no presente estudo. 
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7. CONCLUSÕES 
 

A partir dos resultados obtidos no presente trabalho foi possível concluir que: 

 

1) O óleo lubrificante representa um importante insumo para o sistema de 

logística militar tendo em vista que o consumo anual de cerca de 200.000 litros 

representou 3,7% do montante total distribuído pela unidade de suprimento 

analisada. Esses dados fizeram com que o produto ocupasse, individualmente, 

a quarta posição entre os itens de suprimento com maior representatividade. 

Adicionalmente, a importância do óleo lubrificante é corroborada pela sua 

utilidade estratégica para funcionamento do material bélico de emprego militar 

e dos equipamentos de transporte das tropas. 

2) A aquisição do óleo lubrificante é realizada de maneira centralizada pelas 

unidades do sistema de logística, que planejam suas compras com base na 

disponibilidade orçamentária, nos pedidos remetidos pelas unidades apoiadas 

e em função do histórico ajustado de consumo dos itens. Sendo que o óleo é 

remetido às unidades apoiadas pelos meios orgânicos do próprio OP ou por 

intermédio dos batalhões logísticos, existindo também algumas unidades que 

retiram o produto diretamente no OP. Nesse sentido, 69% das unidades 

gestoras admitiram a DPIMA que realizam o procedimento de coletar os óleos 

minerais e vegetais no momento da retirada das viaturas. Os gestores estão 

cientes das práticas ambientais e critérios de sustentabilidade nos processos 

de compra dos óleos lubrificantes, sendo que 64% dos compradores fizeram a 

inserção de quesitos ambientais nos processos de aquisição. Destes, 38% 

fizessem referência ao requisito de exigência da logística reversa. 

Adicionalmente, 74% das unidades adotaram o procedimento de descarte 

priorizado pela Resolução CONAMA nº 362/2005 (MMA, 2005) e cerca de 23%  

necessitam melhorias ambientais. Nesse cenário, 6% das unidades que 

realizam a remessa do Oluc para o rerrefino auferem receita com o descarte do 

Oluc, sendo que as demais o entregam gratuitamente aos coletores. 
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3) O Oluc possui um valor residual de comercialização que varia, em média, de 

R$ 0,05 a R$ 0,30 por litro, sendo que o preço é influenciado pelo maior ou 

menor volume de destinação, considerando os custos de coleta e do 

transporte. Por outro lado, os rerrefinadores estão cumprindo com o previsto na 

Portaria Interministerial nº 001, de 29 de Julho de 1999, dos Ministros de Minas 

e Energia e do Meio Ambiente (MME/MMA, 1999), tendo em vista a 

confirmação de que a coleta do Oluc está sendo realizada gratuitamente em 

qualquer parte do território nacional, apenas com a exigência do volume 

mínimo de 200 litros. 

4) Acerca da exigência da logística reversa este estudo apurou que a sua 

veiculação como requisito do processo de compra faz com que os preços 

sejam elevados em cerca de 5,35%, considerando uma probabilidade de 95%, 

mesmo existindo no Brasil leis especificas para o setor de lubrificantes que 

atribuam a responsabilidade econômica pela gestão dos resíduos para os 

produtores e importadores dos óleos lubrificantes. Esse comportamento do 

mercado, induz os comerciantes varejistas á sobretaxar o preço do óleo para 

fazer frente a um eventual risco de transferência do custo de recolhimento do 

Oluc, na ocasião de o produtor falhar na execução do recolhimento. 

5) Comparando o custo gratuito da contratação da coleta com o incremento de 

preço gerado pela exigência de logística reversa no processo de compra, 

conclui-se que o melhor cenário ocorre quando a logística reversa não consta 

como uma exigência direta para o comerciante varejista nos processos de 

aquisição, mas apenas como uma indicação indireta da necessidade do 

produtor ou importador manter e coordenar o sistema de retorno dos resíduos. 

Além disso, a taxa de recolhimento do Oluc pode ser otimizada em até 60% 

através do estabelecimento por normas para o retorno dos resíduos de óleo, 

visando alcançar um maior volume de Oluc, maximizar o valor de comercial do 

mesmo junto ao setor do rerrefino e, prevenir impactos ambientais com 

descartes inadequados Esta prática pode ser alcançadas com uma central de 

coleta do Oluc. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1- Roteiro para entrevista aos gestores de Classe III 
 

Prezado Senhor, 

Convidamos a responder, a seguir, algumas questões que visam diagnosticar o processo de 
coleta, disposição e processamento dos óleos lubrificantes usados e contaminados no 
Exército Brasileiro. 

Esta pesquisa é parte integrante da dissertação de Mestrado de Jorge Carlos Vogelmann Jr 
e conta com a orientação acadêmica das Profª Drª Cristiane Oliveira Rodrigues e Profª Drª 
Judite Sanson de Bem no curso de Avaliação de Impactos Ambientais do Unilasalle/Canoas, 
RS. 

Ressalta-se que os dados coletados na pesquisa serão utilizados exclusivamente 
para fins acadêmicos e não serão divulgados de maneira individualizada, em 
nenhuma hipótese, sendo permitida somente a divulgação das análises decorrentes 
dos dados agregados. 

 
Data da resposta: ____/____/2015 

1. Identificação: 
Unidade Gestora: ______________________________ Cod UG SIAFI:__________ 
Nome do Respondente: ________________________________________________ 
Função exercida: _____________________________________________________ 
Tempo na função:_____________________________________________________ 
Quantidade de licitações realizadas em 2014 pela UG:________________________ 
 
1. Sobre o processo de aquisição do Óleo Lubrificante, avalie com o auxílio da escala abaixo 
as assertivas em seguida, segundo as práticas utilizadas na sua unidade: 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente Concordo Indiferente Discordo Discordo  

totalmente 

As necessidades de aquisição são levantadas por critérios paramétricos, que levam em 
conta o consumo histórico do item e uma curva de tendência para o nível de consumo.  

As especificações do objeto da compra são feitas com base nos pedidos feitos pelas 
unidades apoiadas, selecionando-se apenas as características indispensáveis e 
afastando-se as características irrelevantes e desnecessárias que possam limitar a 
competitividade. 

 

As aquisições são feitas, sempre, através de processos de licitação na modalidade 
pregão.  

Para os itens relativos aos óleos lubrificantes é exigida a logística reversa para o Oluc e 
para as embalagens, como critério de sustentabilidade em todas as licitações.  

As necessidades de aquisição são levantadas conforme a disponibilidade orçamentária.  

É realizada uma licitação para aquisição de óleo lubrificante por ano, com base na 
estimativa de consumo de óleo para aquele exercício.  

Não são exigidos critérios de sustentabilidade nas aquisições de óleo lubrificante.  



 

144 

 
 
 
2. Sobre a possibilidade de exigência de logística reversa nos processos de compra de óleo 
lubrificante, julgue as assertivas a seguir, conforme a realidade da sua UG: 

1 2 3 4 5 
Totalmente 
verdadeira 

Parcialmente 
verdadeira 

Não sei 
responder 

Possui um 
aspecto falso 

Totalmente 
Falsa 

A legislação que trata das aquisições no Brasil impede exigir logística reversa do 
contratado, em razão dessa obrigação estar fora do lapso de vigência do contrato.  

A exigência de logística reversa eleva o custo de aquisição do óleo lubrificante.  

Os critérios de sustentabilidade são incluídos nas licitações apenas por meio de 
especificações do objeto, assim não é possível exigir de logística reversa, tendo em vista 
que essa medida consiste em uma obrigação assessoria para o contratado. 

 

Nas licitações para aquisição de óleo lubrificante está sendo exigida a logística reversa.  

O art. 33 da Lei 12.305/2010 combinado com o art. 3º da Lei 8.666/1993 torna obrigatória 
a exigência de logística reversa nas aquisições de óleo lubrificante.  

Embora exista a exigência de logística reversa nos editais das licitações, em razão da 
forma de distribuição do óleo lubrificante não é aplicável sua execução na UG.  

O custo do óleo lubrificante permanece inalterado com a exigência da logística reversa, 
tendo em vista que a inserção dessa obrigação é uma imposição legal.  

 
 
 
3. Sobre o processo de distribuição do óleo lubrificante às unidades apoiadas, avalie as 
assertivas abaixo, em relação aos procedimentos adotados na sua UG: 

1 2 3 4 5 
Totalmente 
coincidente 

Parcialmente 
coincidente 

Não sei 
responder 

Possui um  
aspecto contrário 

Totalmente 
contrária 

A entrega do óleo lubrificante é feita por batalhões logísticos, que otimizam o uso das 
viaturas e o levam junto com material de outras classes de suprimento (exceto classe I).  

As unidades apoiadas retiram o óleo lubrificante, por seus meios, no órgão provedor (OP).  

Os batalhões logísticos executam a distribuição do óleo lubrificante em viaturas próprias, 
especializadas no transporte do produto, não levando outros materiais na mesma viagem.  

O processo de entrega é diferente entre as unidades da sede do OP e unidades do interior.  

A empresa vencedora da licitação entrega o óleo lubrificante diretamente nas unidades 
apoiadas, conforme previsão do edital da licitação.  

O OP, por seus meios orgânicos, faz a entrega do óleo lubrificante nas unidades 
apoiadas.  

As unidades da sede do OP retiram o óleo lubrificante e os batalhões logísticos realizam 
a entrega nas unidades do interior, por meio de viaturas especializadas.  
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4. Informe quantas OM são atendidas pelo OP, em relação ao item óleo lubrificante: 
     

Na sede: _________________. Na interior: _________________. 

 
 
5. Sobre o processo de o recolhimento do Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado (Oluc) 
nas unidades apoiadas, avalie as assertivas abaixo, conforme os procedimentos adotados na 
sua UG, levando em conta a seguinte escala: 

1 2 3 4 5 
Totalmente 
verdadeira 

Parcialmente 
verdadeira 

Não sei 
responder 

Possui um 
aspecto falso 

Totalmente 
Falsa 

Não ocorre o recolhimento de Oluc no OP em relação às unidades apoiadas, sendo 
armazenado apenas o Oluc proveniente das próprias viaturas. 

 

As unidades apoiadas devolvem o Oluc, por seus próprios meios, ao órgão provedor 
(OP). 

 

Os batalhões logísticos recolhem o Oluc no momento da distribuição do óleo lubrificante.  

O OP armazena o Oluc produzido nas unidades apoiadas e vende a indústria do 
rerrefino. 

 

A venda do Oluc à indústria do rerrefino produz uma receita significativa, que é revertida 
ao OP para melhoria de suas instalações e implementação de medidas ambientais. 

 

Os batalhões logísticos centralizam o Oluc das unidades apoiadas e fazem a destinação.  

As unidades apoiadas, por seus meios, providenciam o descarte do Oluc.  

A empresa vencedora da licitação para o óleo lubrificante retira o Oluc diretamente nas 
unidades apoiadas, conforme previsão do edital da licitação. 

 

 
 
6. Sobre o descarte do Oluc, indique seu grau de concordância para cada afirmativa abaixo, 
utilizando a seguinte escala: 

1 2 3 4 5 

Concordo  Concordo 
em parte Indiferente Discordo  

em parte Discordo 

O Oluc não representa risco ao meio ambiente quando descartado em pequenas 
quantidades, como nas que são utilizadas em uma viatura do Exército. 

 

O único processo de descarte considerando correto pela legislação é a remassa do Oluc 
para a indústria do rerrefino, que aproveita a matéria prima para fabricar óleo novo. 

 

O Oluc é composto por Hidrocarbonetos Polinucleares Aromáticos (HPAs), dioxinas e 
metais pesados, assim a contaminação por Oluc pode afetar seriamente a saúde 
humana. 

 

O Oluc pode esterilizar o solo quando descartado sobre a superfície, mesmo em 
pequenas quantidades, podendo gerar contaminação indireta da fauna e da flora. 

 

Apenas 1 litro de Oluc pode contaminar 1 milhão de litros de água, formando uma 
película que compromete sua oxigenação e dificulta a vida aquática. 
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7 - Gostaria de fazer outros comentários ou indicar oportunidades de melhoria a respeito do 
sistema de logística no Exército ou do processo de provisão de óleo lubrificante executado 
em sua unidade? Utilize o espaço abaixo. 

 

 

 

 

 
 

Obrigado por colaborar com o desenvolvimento dessa pesquisa! 
 
 
Mestrando: 
Jorge Carlos Vogelmann Jr 
vogelmann@10icfex.eb.mil.br 
Tel.: (85) 3403-7545 
 
Orientadora: 
 
Profª. Drª. Cristiane Oliveira Rodrigues 
cristiane.rodrigues@unilasalle.edu.br 
Tel.: (51) 3476-8500 
 
Co-orientadora: 
Profª. Drª. Judite Sanson de Bem 
judite@unilasalle.edu.br 
Tel.: (51) 3476-8500 
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Anexo 2 - Questionário para avaliação da gestão do Oluc nas UG 
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