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RESUMO 
 

 

 

O advento da Revolução Industrial, em meados do século XVIII, acarretou o aumento 

significativo da produção e do consumo humano. O resultado disso foi a geração cada 

vez maior de resíduos sólidos e seu descarte indevido no meio ambiente. Nessa 

época, a despeito do crescimento na geração dos resíduos, a problemática do lixo 

ainda não era tão grave quanto a que temos nos tempos atuais. Isso porque, naquele 

período, o perfil de lixo produzido era substancialmente menos danoso à natureza do 

que o que temos hoje. Com o desenvolvimento tecnológico, a humanidade passou a 

produzir, por exemplo, materiais, tais como pilhas e baterias, que contêm em sua 

composição metais pesados. Desse modo, quando a vida útil dos citados produtos 

chega ao fim, tais resíduos, se indevidamente descartados no ambiente natural, 

podem ser fator de contaminação dos diversos ecossistemas existentes. No Brasil, a 

lei 12.305/10, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), é uma 

importante norma que tem por objetivo frear os graves prejuízos à natureza, 

decorrentes do descarte impróprio de resíduos sólidos no meio natural. Dentro da 

PNRS, destaca-se a logística reversa como um instrumento fundamental no processo 

de proteção ao meio ambiente, uma vez que estimula a reciclagem/reutilização de 

materiais com vida útil esgotada. Tendo em vista a importância do que determina a 

legislação brasileira em vigor para fins de preservação do meio ambiente, o Exército 

Brasileiro tem, cada vez mais, adotado a logística reversa como forma de dar uma 

destinação correta aos seus resíduos sólidos. Nesse sentido, o presente estudo tem 

por objetivo abordar, especificamente dentro do Parque Regional de Manutenção/7 do 

Exército Brasileiro, a forma como é realizada a logística reversa na gestão de resíduos 

de suas oficinas mecânicas e a verificação dos benefícios obtidos pela mencionada 

instituição, em termos de eficiência em sua gestão ambiental e em relação à imagem 

da Organização Militar. 

 

 

Palavras chaves: Logística Reversa. Gestão Resíduos. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The advent of the Industrial Revolution, in the middle of the 18th century, led to a 

significant increase in production and human consumption. The result of this was the 

increasing generation of solid waste and its improper disposal in the environment. At 

that time, despite the growth in the generation of waste, the problem of waste was not 

yet as serious as the one we have today. This is because, at that time, the profile of 

waste produced was substantially less damaging to nature than what we have today. 

With technological development, humanity started to produce, for example, materials, 

such as batteries, which contain heavy metals in their composition. Thus, when the 

useful life of these products comes to an end, such residues, if improperly disposed of 

in the natural environment, can be a factor of contamination of the various existing 

ecosystems. In Brazil, Law 12.305 / 10, which instituted the National Solid Waste Policy 

(PNRS), is an important rule that aims to curb serious damage to nature, resulting from 

the improper disposal of solid waste in the natural environment. Within the PNRS, 

reverse logistics stands out as a fundamental instrument in the process of protecting 

the environment, since it encourages the recycling / reuse of materials with an 

exhausted useful life. In view of the importance of what is determined by the Brazilian 

legislation in force for the purpose of preserving the environment, the Brazilian Army 

has increasingly adopted reverse logistics as a way to correctly dispose of its solid 

waste. In this sense, this study aims to address, specifically within the Regional 

Maintenance Park / 7 of the Brazilian Army, the way in which reverse logistics is 

performed in the waste management of its mechanical workshops and the verification 

of the benefits obtained by the aforementioned institution, in terms of efficiency in its 

environmental management and in relation to the image of the Military Organization. 
 
 

Key words: Reverse logistic. Waste Management. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

  

          O perfil atual dos resíduos sólidos, composto por materiais como eletrônicos, 

baterias de celular, pilhas, lâmpadas fluorescentes, plásticos, pneus, metais diversos, 

entre outros, tem sido objeto de grande preocupação, sobretudo, entre os estudiosos 

do meio ambiente. Isso porque, esses materiais, não biodegradáveis e alguns 

altamente tóxicos representam uma grande ameaça à natureza quando descartados 

de forma indevida. 

          Tendo em vista a preocupação dos ambientalistas em relação a esse novo 

paradigma de lixo, que surgiu, mormente, em virtude do crescente avanço tecnológico, 

e para tentar minimizar os impactos ambientais decorrentes do descarte indevido 

desses resíduos, em 2010 foi criada uma das mais importantes legislações ambientais 

do Brasil: a lei 12.305, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), 

a fim de que fosse feito o direcionamento da gestão integrada e da gerência dos 

resíduos sólidos no país. 

          Como é sabido, o consumo feito de forma irracional e desenfreada faz com que, 

todo ano, toneladas de resíduos sejam descartadas no meio ambiente, tornando-se 

uma ameaça, inclusive, à saúde humana. À vista disso, a gestão de produtos após o 

término de suas vidas úteis tornou-se uma necessidade para a sociedade moderna. 

Desse modo, conforme mencionado acima, foi criada, em 2010, a PNRS, com o 

objetivo principal de dar uma destinação adequada a todo esse lixo que é, cada vez 

mais rapidamente, descartado na natureza. 

          Dentro da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), destaca-se a 

Logística Reversa (LR) como instrumento fundamental nesse processo de proteção 

do meio ambiente, uma vez que sua essência é a de promover a reciclagem e/ou 

reutilização de materiais inservíveis. Tal princípio tem como fundamento maior 

incentivar as empresas a usarem seus resíduos em seus processos produtivos ou em 

outros ciclos, ou a lhes darem uma destinação final adequada. 

          Assim, a logística reversa tem um importante papel de operacionalizar o 

processo de retorno dos resíduos após serem gerados, assim como sua revalorização 

e reinserção econômica. (Guarnieri, 2013, p.41) 

          Diversas instituições privadas têm aplicado a logística reversa em sua cadeia 

de produção e, com isso, têm obtido, além da proteção ao meio ambiente, muitos 
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outros benefícios, como é o caso da redução de custos a partir do reaproveitamento 

de determinada matéria-prima para o desenvolvimento do mesmo ou de outro produto 

dentro da empresa. Um exemplo disso é a reciclagem de latas de alumínio, através 

de um processo que envolve desde a estocagem das latinhas em um centro de coleta 

até a transformação desses produtos em alumínio líquido, que depois se 

transformarão em chapas de alumínio que, por fim, serão usadas para fabricar as 

novas latinhas. 

 Desse modo, além das possíveis oportunidades econômicas oriundas desses 

reaproveitamentos, reutilizações, reprocessamentos, reciclagens etc., a questão da 

sustentabilidade empresarial dirigirá esforços das empresas para a defesa de sua 

imagem corporativa e seus negócios (LEITE, 2017, p.54). Nesse sentido, a logística 

reversa vem ganhando um espaço cada vez mais amplo no ramo empresarial e 

organizacional. 

          No setor público, verificamos a importância da adoção desse instrumento de 

proteção ambiental. No âmbito das instituições militares, por exemplo, a logística 

reversa vem sendo cada vez mais utilizada como forma de reduzir os impactos 

ambientais decorrentes dos resíduos sólidos advindos das atividades militares. 

Materiais como: estojos de munição, pneus, baterias, pilhas, materiais de informática, 

viaturas militares, entre outros, são exemplos de resíduos que se acumulam em tais 

entidades e que, por isso (e para se evitar o descarte incorreto desses materiais no 

meio ambiente), devem receber um destino ambientalmente adequado como, por 

exemplo, a reciclagem, ou outro destino compatível com a sustentabilidade ambiental. 

          É especificamente no âmbito da Instituição Militar, mais precisamente dentro do 

Parque Regional de Manutenção/7 do Exército Brasileiro, que será abordado o tema 

da logística reversa, a fim de que sejam verificados a efetividade alcançada e 

benefícios práticos logrados, para a mencionada entidade, a partir da adoção de um 

eficaz sistema de gestão logística e ambiental. 

 

 

1.1 PROBLEMA  

       

  

1.1.1  Antecedentes do Problema  
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          Percebemos, em várias empresas e instituições, uma ideia equivocada sobre 

suas capacidades em relação à gestão de resíduos e implementação da Logística 

Reversa, à percepção de suas obrigações legais e ambientais, além de uma 

dificuldade em conscientizar os operadores logísticos sobre a importância implantação 

da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. 

          Nessa perspectiva, vários desafios são impostos à implementação eficaz da LR, 

como a questão da localização geográfica aos centros urbanos e, por conseguinte, dos 

principais pontos de coletas e também no que tange à geração mínima de resíduos 

para a otimização da coleta. 

          Segundo Patrícia Guarnieri (2013, p. 118), muitas empresas não dedicam à 

logística reversa a mesma atenção que dão ao fluxo de saída normal de produtos, 

porque geralmente essa área é vista somente como geradora de custos. No entanto, 

retornos consideráveis têm sido obtidos pelas empresas com o desenvolvimento da 

logística reversa e com os investimentos em melhorias nesses processos, como se 

podem citar as economias e ganhos obtidos com o reaproveitamento de materiais e 

com a utilização de embalagens retornáveis que, além de justificar os investimentos 

realizados, estimulam cada vez mais estas iniciativas. 

 

            
 

1.1.2 Formulação do Problema  

 

 

          Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Qual a 

efetividade na aplicação de processos de LR à gestão dos principais resíduos das 

oficinas mecânicas do Parque Regional de Manutenção/ 7 e quais as principais 

vantagens obtidas a essa Organização Militar, em termos legais, ambientais e à 

imagem dessa instituição? 

 
 
 

1.2 OBJETIVOS 
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1.2.1 Objetivo Geral 

        

 

          O objetivo geral do presente estudo consiste em analisar efetividade na 

aplicação de processos de LR à gestão dos principais resíduos das oficinas mecânicas 

do Parque Regional de Manutenção/7 do Exército Brasileiro, bem como constatar os 

principais benefícios e resultados práticos, em termos de eficiência na sua gestão 

logística e ambiental, bem como à imagem dessa Organização Militar. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

        

 

       Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

          a) Identificar as oficinas mecânicas do Parque Regional de Manutenção/7 que 

realizam o armazenamento temporário e a destinação final de seus resíduos, 

adequados à implementação da LR; 

          b) Explanar como são desenvolvidas essas etapas do processo de LR na gestão 

dos resíduos dessa Organização Militar;  

          c) Detalhar os tipos de resultados concretos logrados ao Parque Regional de 

Manutenção/7, a partir da implementação da logística reversa. 

 

 

1.3  QUESTÕES DE ESTUDO 
 

 

          a) Que tipos de etapas do processo da LR são desenvolvidas na gestão de 

resíduos das oficinas mecânicas do Parque Regional de Manutenção/7? 

 

           b) Qual a efetividade e adequabilidade alcançadas na aplicação dessas etapas 

do processo de LR à gestão de resíduos das oficinas mecânicas do Parque Regional 

de Manutenção/7? 
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           c) Quais as vantagens obtidas a essa Organização Militar, em termos legais, 

ambientais e à imagem dessa instituição? 

 

 

  1.4 METODOLOGIA 

      

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

 

          O presente estudo visa esclarecer a efetividade da aplicação de processos de 

Logística Reversa na gestão de resíduos das oficinas mecânicas do Parque Regional 

de Manutenção/ 7 do Exército Brasileiro, bem como analisar, mediante a captação 

de dados, conferência de documentos e realização de entrevista, “in loco”, os 

principais resultados logrados à imagem organizacional, à questão legal, e à gestão 

ambiental desta OM. 

 

 

1.4.2 Amostra 

 

 

          Neste item definem-se os participantes da pesquisa caracterizados pela 

população e amostra. A população a ser considerada engloba o grupo total de 37 

militares que trabalham nas oficinas mecânicas avaliadas. Por motivos de tempo e 

acesso, foi feito um filtro na população, passando a considerar os 

comandantes/chefes e respectivos adjuntos de cada sessão englobada, além de 

alguns auxiliares diretos, perfazendo absolutamente o total de 12 militares 

entrevistados, ou, relativamente 32% do total. Os entrevistados apresentaram faixa 

etária entre 20 e 50 anos, sendo todos do sexo masculino. 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 
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          Para fins de atingir os objetivos estabelecidos nesse projeto de pesquisa, a 

metodologia utilizada consistirá em uma pesquisa básica, descritiva, exploratória e 

bibliográfica. Trata-se de uma pesquisa básica, pois o trabalho tem por finalidade 

aprofundar o conhecimento científico sobre determinado tema, não tendo a ambição 

de resolver qualquer situação prática; e é descritiva e exploratória porque se trata de 

uma pesquisa baseada em assuntos teóricos (com fundamento em referenciais 

contidos, por exemplo, em livros e trabalhos acadêmicos) e também com base em 

pesquisa de campo. 

          Sendo assim, o estudo se fará por meio de dispositivos jurídicos, sites 

governamentais e institucionais, de livros e artigos científicos, e também através da 

captação de dados obtidos a partir de entrevistas feitas com militares que fazem parte 

do efetivo do Parque Regional de Manutenção/7 do EB.  

          Por fim, quanto ao modo de abordagem, o presente estudo terá por escopo a 

forma qualitativa, uma vez que a pesquisa se fará, preponderantemente, a partir da 

análise crítica/valorativa/interpretativa do autor com relação aos dados coletados e 

conteúdos abordados. 

 

 

1.4.4 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

 

          O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, a partir de 

uma pesquisa bibliográfica, que, segundo Gil (2008, p.50), “é desenvolvida através de 

material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos”. 

         Nesta perspectiva, a proposta de Gil (2008), foi utilizada nas seguintes etapas: 

        

         1ª Etapa – Fontes 

 

          A seguir estão descritas as fontes que forneceram subsídios à solução do 

problema proposto: 

 

          a) Foram utilizados 4 (quatro) livros, divididos em Logística Reversa, 

abordagem econômica e ambiental; LR, numa visão da sustentabilidade e 
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competitividade; Logística Reversa: casos práticos; Retrocedendo: tendências e 

práticas de Logística Reversa, publicados entre 1998 e 2017. 

          b) Outrossim, foram explorados 1 (um) Trabalho de Conclusão de Curso: as 

implicações da legislação ambiental para o exército Brasileiro, 1 (um) Trabalho do VIII 

Simpósio de excelência em gestão e tecnologia, publicados no período de 2011 a 

2014. 

          c) Além de 2 (duas) reportagens em 2 (dois) sites especializados, CNN Brasil e 

VGR (vgresíduos), uma que tratava de dados estatísticos e do panorama dos resíduos 

sólidos no Brasil em 2018/2019 e a outra que abordava a questão da dimensão do 

prejuízo bilionário que o Brasil obtinha com a falta de reciclagem adequada do lixo; 

ambas no ano de 2020. 

          d) E, por fim, foram consultadas legislações ambientais do Brasil, como: a lei 

12.305, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), e a Política de 

Gestão Ambiental do Exército Brasileiro. 

 

          2ª Etapa – Coleta de dados 

          A coleta de dados seguiu a seguinte sequência: 

a) Leitura exploratória do material selecionado, de modo a verificar se a obra 

consultada é de interesse para o trabalho; 

b) Leitura seletiva e mais aprofundada das partes que realmente interessam; 

c) Registro das informações extraídas das fontes em instrumento específico 

(autores, ano, método, resultados e conclusões). 

 

 3ª Etapa – Análise e interpretação dos dados 

 Nesta etapa foi realizada uma leitura analítica com a finalidade de ordenar e      

sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitassem a 

obtenção de respostas ao problema de pesquisa. 

 

 4ª Etapa – Discussão dos resultados 

          Categorias de assuntos eminentes da etapa anterior foram analisadas e 

discutidas  a partir do referencial teórico relativo à temática do estudo. 

 

 

1.4.5 Análise de dados 
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           A análise dos dados se processou da seguinte maneira: 

 

 

a) Leitura exploratória de todo o material selecionado (leitura rápida e 

objetiva); 

b) Leitura Seletiva (leitura mais aprofundada das partes que mais 

interessam); 

c) Registro de informações extraídas das fontes em instrumento 

específico (autores, ano, método, resultados e conclusões); e 

d) Leitura analítica com a finalidade de ordenar as informações contidas 

nas fontes, para possibilitar a obtenção de respostas ao problema da pesquisa. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA  
  

 

A pesquisa que será realizada visa contribuir para a ampliação da consciência 

ambiental dentro da Instituição Militar. Por ser uma entidade pública, é ainda mais 

imperioso que tal instituição desenvolva técnicas de reaproveitamento e de descarte 

adequado de seus resíduos. Tal consciência ambiental é de suma importância, 

mormente porque se vive em uma época em que o descarte de resíduos é cada vez 

maior, não só pela crescente oferta de produtos no mercado como também pela 

constante troca de produtos “obsoletos” por outros mais atualizados (em termos 

tecnológicos). 

Outrossim, objetiva mostrar a importância da Logística Reversa, dando uma 

maior atenção para os aspectos de reciclagem e suas vantagens para o meio 

ambiente, e também seus benefícios econômicos, além da importância dos canais 

reversos como forma de viabilizar o retorno dos efluentes. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

       

   

2.1 LOGÍSTICA REVERSA  

 

 

  Nas últimas décadas, a crescente preocupação da sociedade com questões 

ecológicas e sociais e o surgimento de diversas legislações em prol do meio ambiente 

fizeram com que muitas empresas passassem a estruturar seu modo de produção de 

acordo com padrões voltados a uma maior valorização e proteção da natureza.  

 Dentre as políticas empresariais pensadas com o fim de minimizar os impactos 

ambientais gerados pela produção e consumo em larga escala destaca-se a logística 

reversa, que, em termos gerais, se baseia na ideia de retorno dos resíduos resultantes 

do processo de produção ou resultantes do pós-consumo ao ciclo produtivo da 

empresa, a fim de que, por meio de canais de desmanche, reciclagem ou reutilização 

desses materiais, a vida útil deles seja estendida. 

 Para Patrícia Guarnieri (2013, p. 42), a logística reversa pode ser definida como: 

 

[...] o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo de 

matérias-primas, estoque em processamento e produtos acabados e seu 

fluxo de informação do ponto de consumo até o ponto de origem, com o 

objetivo de recuperar valor ou realizar um descarte adequado.  

 

 Na mesma linha, os autores Rogers e Tibben-Lembke (1998, p.16), consideram 

a logística inversa como: “o processo de planejamento, implementação e controle da 

eficiência e eficácia e dos custos, dos fluxos de matérias primas, produtos em curso, 

produtos acabados e informação relacionada, desde o ponto de consumo até o ponto 

de origem, com o objetivo de recapturar valor ou realizar a deposição adequada”. 

 Já conforme a legislação em vigor (art. 3º, inciso XIII, da Lei 12305/10 (PNRS)), 

a logística reversa pode ser assim entendida: 

 

Art. 3º [...] 

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 

a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 
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para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada.  

 

 A logística reversa também se baseia na ideia de que os recursos do planeta 

são finitos (ou seja, não são inesgotáveis) e, desse modo, com o tempo, alguns tipos 

de matérias-primas fundamentais para a produção de determinados bens tenderão a 

faltar. Sendo assim, a implementação da logística reversa surge da necessidade de 

se reaproveitar materiais que possam ser reutilizadas na produção de novos bens, 

tendo em vista a finitude das matérias-primas de diversos produtos fabricados. 

 Para além do retorno ecológico e de imagem corporativa que o gerenciamento 

do fluxo reverso de mercadorias na cadeia de produção pode proporcionar, há ainda, 

muitas vezes, o retorno econômico que as empresas podem obter a partir da adoção 

da logística reversa em seu sistema produtivo. Através do canal reverso da 

reciclagem, por exemplo, é possível se obter uma economia de 130 quilos de petróleo, 

ao ser reciclado uma tonelada de plástico. Ou mesmo se ter o gasto de 70% a menos 

de energia a cada tonelada de vidro reciclado se comparado a sua fabricação. Ou 

ainda é possível economizar a extração de 22 árvores para cada tonelada de papel 

reciclado. (Guarnieri, 2013, p.72) 

Já de acordo com Edilon Mendes Nunes (2015, p.86), a Logística Reversa é 

muito utilizada no reaproveitamento de resíduos sólidos, como é o caso do 

recolhimento do lixo reciclável, que diminui o impacto ambiental e diminui também os 

gastos com produção de mercadorias. 

 Desse modo, verifica-se que podem ser obtidas vantagens tanto em termos de 

redução de custos como em termos de economia na extração de recursos naturais e 

de redução da poluição ambiental por meio de alguns canais de logística reversa 

adotados dentro de uma empresa. (Guarnieri, 2013, p.72) 

 Por todo o exposto, percebe-se que a logística reversa é uma importante 

ferramenta de proteção da natureza e, como tal, sua adoção pelas empresas deve ser 

estimulada pelas instituições governamentais e por toda a sociedade.  

 A sociedade tem um papel fundamental de preferir empresas, para fins de 

obtenção de produtos e serviços, que cumprem bem sua política de proteção 

ambiental. Por sua vez, o Estado deve agir aplicando a legislação em vigor e punindo 

as empresas que descumprem as normas de preservação da natureza e, também, 

deve atuar no sentido de criar outras normas que visem ampliar a proteção do meio 
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ambiente e que objetivem minimizar os impactos negativos causados na natureza em 

virtude da produção e do consumo em larga escala. 

 

 

 

2.2 LOGÍSTICA REVERSA NO AMBIENTE MILITAR  
 

          

 No ano de 2001, foi criada a Política de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro 

(Portaria nº 570 de 2001, do Comandante do Exército), que foi fundamental no 

monitoramento, controle e atuação da Organização Militar na preservação ambiental 

e teve por finalidade colaborar com a implementação da Política Nacional do Meio 

Ambiente. Com o tempo, outras legislações, no âmbito interno da Organização Militar, 

foram sendo criadas com o objetivo de reforçar a Política de Gestão Ambiental do EB.  

 Em 2010, com a criação da Lei 12.305, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, o Exército Brasileiro procurou orientar suas atividades com base na 

mencionada lei e, para isso, criou, através da Portaria 1.275, a Diretriz para 

adequação do Exército Brasileiro à PNRS. A citada diretriz foi dividida em quatro 

partes: fidelidade, legislação, considerações gerais e atribuições. (Rosa, 2014) 

 Prosseguindo com a meta de minimizar os impactos ambientais gerados pela 

execução de suas atividades, o Exército Brasileiro, em 2011, aderiu à Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P), que tem por objetivo estimular os órgãos 

públicos do país a adotarem princípios e critérios de gestão ambiental no dia a dia. 

 Conforme Ferro e Ramos (2011), o Exército Brasileiro, no âmbito da 

mencionada Agenda, possui as seguintes metas: 

 

Quadro 1 – Metas das Organizações Militares 

METAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES 

Minimizar os impactos ambientais gerados durante suas operações; 

Realizar a gestão ambiental dos resíduos; 

Implementar coleta seletiva de lixo; 

Utilizar de forma racional os recursos, evitando o desperdício e buscando a redução de 

consumo; 

Desenvolver e implantar ações para redução do consumo de energia e eficiência energética; 
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Promover a substituição de insumos e materiais por produtos que provoquem menos danos ao 

meio ambiente; 

Aperfeiçoar o programa de educação ambiental previsto no Sistema de Gestão Ambiental do 

Exército (SIGAEB) para a formação e capacitação dos integrantes do Exército por meio de 

palestras, reuniões, exposições e campanhas midiáticas dirigidas; 

Disponibilizar aos integrantes do Exército, em parceria com instituições de ensino, cursos e 

estágios sobre meio ambiente, gestão ambiental e temas correlatos; 

Ampliar as ações de promoção, proteção e reparação da saúde do trabalhador; 

Aperfeiçoar o programa de qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

 

 

 

METAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES 

Produzir informativos referentes a temas socioambientais, experiências bem-sucedidas e 

progressos da instituição; 

Aperfeiçoar o programa de segurança no trabalho; 

Promover a reflexão problemas socioambientais em geral e na administração pública 

Fonte: Ferro e Ramos (2011) 

 

 Percebe-se que são metas desafiadoras que, para serem alcançadas, requerem 

um esforço conjunto dos vários setores que compõem a Organização Militar, a fim de 

que haja ações efetivas à concretude da política de gestão ambiental adotada. 

  

 

2.3  RESPONSABILIDADE PELA OPERACIONALIZAÇÃO DA LOGÍSTICA 
REVERSA  
 

 

          São apontados os atores responsáveis pela operacionalização da logística 

reversa, conforme a Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, Seção II do Artigo 33: 

 

Art. 33 — São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

I — agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 
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normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em 

normas técnicas; 

II — pilhas e baterias; 

III — pneus; 

IV — óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V — lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI — produtos eletroeletrônicos e seus componentes. (BRASIL, 2016). 

 

          Conforme o Inciso I do Art. 3° da Política Nacional de Resíduos Sólidos, acordo 

setorial é um “ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, 

importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto”. (BRASIL, 2016a) 

           A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 

implementada de forma individualizada e encadeada, abrange fabricantes, 

comerciantes, importadores, distribuidores, consumidores e os titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. (Guarnieri, 2013, p.102). 

Outrossim, deve-se dar destaque às ações a serem priorizadas, que consoante a lei 

12.305/2010 - PNRS são: 

 

  I – compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os 

processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, 

desenvolvendo estratégias; 

  II – promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua 

cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;  

  III – reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a 

poluição e os danos ambientais; 

  IV – incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio 

ambiente e de maior sustentabilidade; 

  V – estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de 

produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis; 

  VI – propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e 

sustentabilidade; 

  VII – incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 
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  Dessa maneira, a parceria entre a Organização Militar, seus públicos interno e 

externo e demais atores, na execução da LR, em especial, na gestão de resíduos das 

suas oficinas de manutenção, se torna de fundamental importância. 

 

 

2.4. RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

A ausência de uma boa gestão dos resíduos sólidos, no Brasil, é algo que 

impacta seriamente o meio ambiente e traz graves prejuízos à saúde. Dentre os danos 

gerados ao em decorrência da má gestão dos resíduos, destacam-se: poluição do 

solo, hídrica, atmosférica e visual.  

Segundo reportagem do site CNN Brasil, de 04 de agosto de 2020, no Brasil, 

conforme dados recentes obtidos da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais), estima-se que, por ano, são gerados cerca 

de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos e que apenas 4% desse total são 

reciclados.  

Portanto, há milhões de toneladas de resíduos que, ao invés de gerarem renda 

e emprego, acabam sendo descartados indevidamente no ambiente. De acordo com 

a Abrelpe, o Brasil perde cerca de R$14 bilhões por ano com a falta de reciclagem 

adequada. 

Já o site VGR (vgresíduos), em sua reportagem em 20 de outubro de 2020, que 

trata acerca dos impactos da má gestão dos resíduos sólidos, traz um panorama dos 

Resíduos Sólidos no Brasil no biênio 2018/2019, e estima que o país atingirá, por volta 

de 2030, uma geração anual de 100 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Assim, 

se nada for feito para otimizar a questão da gestão adequada de resíduos, o impacto 

socioambiental será muito maior. 

Desenvolver uma boa gestão de resíduos pode parecer complexo, burocrático 

e até, muitas vezes, desgastante para muitas empresas, mas é preciso compreender 

a importância fundamental de se garantir o máximo reaproveitamento de todos os 

rejeitos, ainda aqueles com pouca viabilidade técnica ou econômica para a 

reciclagem. Isso porque, para as organizações, a eficiente gestão dos resíduos é 

essencial para se evitar prejuízos financeiros, para fins de preservação de sua imagem 

e, sobretudo, para reduzir os impactos ambientais e sociais (aspecto este que vem 
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sendo cada vez mais cobrado pela sociedade). 

Para se ter uma ideia da importância da boa e eficiente gestão dos resíduos 

sólidos nas mais diversas instituições e empresas existentes no Brasil, foi replicada, 

abaixo, uma tabela bem didática retirada do livro de Guarnieri (Guarnieri, 2013, p. 

183/184) que demonstra o tempo de decomposição de alguns materiais comumente 

descartados na natureza e que são, pois, causadores de grande impacto ambiental: 

 

TIPOS DE RESÍDUOS TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO 

Papel 3 meses 

Orgânico 2 a 12 meses 

Embalagem longa vida 100 anos 

Plástico 100 anos 

Alumínio/Aço/ Ferro 1000 anos 

Vidro 4000 anos 

Pneus Tempo indefinido 

Quadro 12 – Tipos de resíduos e tempo de decomposição 

 

Conforme se percebe, mormente para certos tipos de materiais sólidos (como 

pneus, vidros, etc.), é imprescindível que se dê a eles uma nova utilidade, um novo 

destino haja vista que seu tempo de decomposição na natureza pode durar até mesmo 

milênios. 

Por isso, faz-se urgente que haja uma adequada política de conscientização 

dos mais variados setores da sociedade em prol da proteção da natureza e, em 

conjunto, que se faça, por parte das empresas e das instituições e órgãos do Estado, 

uma eficiente gestão dos resíduos sólidos a fim de que estes recebam adequado 

tratamento e possam ser reutilizados ou reciclados. 

Demonstrada a importância de se fazer um bom gerenciamento dos resíduos 

sólidos para a minimização do impacto ambiental e social, mostra-se apropriado, 

agora, trazer as seguintes definições (doutrinária e normativa) a respeito do que sejam 

os resíduos sólidos. 

Guarnieri define resíduos sólidos como sendo algo resultante de atividades de 

origem urbana, industrial, de serviços de saúde, rural, especial ou diferenciada. De 

acordo com o Ministério do Meio ambiente, tais materiais gerados nessas atividades 

são potencialmente matéria prima e/ou insumos para a produção de novos produtos 

ou fonte de energia. (Guarnieri, 2013, p. 183) 
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Já a norma NBR 10004 – Resíduos Sólidos – Classificação, revisada em 2004,  

define resíduos sólidos nos seguintes termos: 

 

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas 

de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em 

face à melhor tecnologia disponível. (ABNT/NBR, 2004) 

 

A mencionada norma ainda traz a classificação dos resíduos em: a) Perigosos 

(resíduos classe I); b) Não perigosos (resíduos classe II). 

Os resíduos da classe I (Perigosos) correspondem àqueles cujas propriedades 

físicas, químicas ou infectocontagiosas possam provocar riscos à saúde pública 

(provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices) e/ou 

riscos ao meio ambiente (quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada).  

Já os resíduos da classe II (Não perigosos), dividem-se em: 1) Não inertes e 2) 

Inertes, sendo os resíduos não inertes definidos como aqueles que não se enquadram 

na classificação de resíduos perigosos ou de resíduos inertes, e podendo ter 

propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água 

(esta classe é composta basicamente pelos lixos domésticos). E os inertes definidos 

como quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, 

segundo a ABNT NBR 10007 (1990), e submetidos a um contato dinâmico e estático 

com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 

10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 

turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G, da NBR 10004. 

 

 

2.5 PRINCIPAIS TIPOS DE RESÍDUOS EXISTENTES NAS OFICINAS MECÂNICAS 
DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES E O(S) PROCESSO(S) DE LOGÍSTICA 
REVERSA QUE PODE(M) SER UTILIZADO(S) 
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          É inegável que as atividades desenvolvidas pelas Organizações Militares (OM) 

que compõem o Exército Brasileiro (EB) causam, em maior ou menor medida, impacto 

ao meio ambiente. Não é incomum a existência, dentro das oficinas mecânicas do 

Exército Brasileiro, de materiais que, após seu uso, ficam entulhados e sem destino 

certo no interior desses estabelecimentos. Materiais como pneus, estojos de munição, 

pilhas e baterias, ferro, óleos lubrificantes e suas embalagens, filtros de óleo e viaturas 

militares, por exemplo, podem ser facilmente encontrados nessas oficinas.  

          Para cada um dos materiais acima mencionados é possível se dar uma 

destinação ambientalmente adequada, conforme se verificará a seguir. 

          Com relação aos pneus, segundo nos ensina Guarnieri, a cadeia de 

pneumáticos já possui uma logística reversa bem estruturada, devido à 

obrigatoriedade de acordo com a Resolução CONAMA 416/2009. A operação de 

logística reversa dos pneus inservíveis é realizada por empresas especializadas, 

responsáveis pela destinação final desses materiais. Tais operadores logísticos são 

responsáveis pelas seguintes tarefas: coletar/transportar; armazenar 

temporariamente; realizar a triagem; estocar material; e destinar de forma 

ambientalmente correta. (Guarnieri, 2013, p.81) 

          Além dos operadores logísticos, outro importante ator que contribui, de forma 

fundamental, com o processo de destinação ambientalmente correta dos pneus 

inservíveis, são as prefeituras dos municípios interessados nesse processo logístico. 

A formação de Convênio de Cooperação mútuo entre o governo municipal e as 

associações responsáveis pela organização e coordenação do processo logístico 

reverso dos pneus faz com que haja a ampliação do número de Pontos de Coletas de 

Pneus em todo o país. (Guarnieri, 2013, p.82)  

          Por fim, é importante mencionar que os resíduos de pneus podem ter inúmeras 

funcionalidades, dentre as quais, destacam-se: a grama sintética, a borracha asfáltica, 

os tijolos, as solas para calçados, os tapetes para veículos e outros fins, etc., sendo 

todas essas novas utilidades fundamentais para ampliar o ciclo de vida dos pneus 

inservíveis e evitar a disposição incorreta de tais materiais no meio ambiente. 

(Guarnieri, 2013, p.82) 

No que concerne aos óleos lubrificantes e embalagens, que também são 

produtos tipicamente encontrados em oficinas mecânicas, o canal reverso aplicado é 

o processo de rerrefino que, em conformidade com o disposto na Resolução CONAMA 

362/05, consiste na categoria de processos industriais de remoção de contaminantes, 
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produtos de degradação e aditivos dos óleos lubrificantes usados ou contaminados, 

de modo a conferir a esses produtos lubrificantes características de óleos básicos, 

conforme legislação específica. (Guarnieri, 2013, p.85) 

Com relação às embalagens de óleo lubrificante, faz-se imprescindível que elas 

não sejam acondicionadas nos contenedores de resíduos comuns. Tais embalagens 

deverão ser devidamente tampadas e encaminhadas para um armazenamento 

temporário, de modo que, quando houver volume significativo desses produtos, eles 

sejam transportados e enviados para uma destinação final ambientalmente adequada, 

conforme nos informa a Cartilha de Práticas Ambientais nas Organizações Militares 

do Exército. (2017, p. 79/80) 

Os filtros de óleo também são resíduos que podem prejudicar o meio ambiente, 

uma vez que esses materiais possuem uma membrana filtrante que retém óleo. Sendo 

assim, é importante que se faça o corte desses filtros, a fim de que seja retirado o óleo 

remanescente desses componentes. A membrana retirada deve ser recolhida por 

empresa específica e a carcaça metálica pode ser destinada como sucata. (Cartilha 

de Práticas Ambientais nas Organizações Militares do Exército, 2017, p. 80) 

Quanto ao canal reverso das pilhas e baterias que contenham chumbo, cádmio, 

mercúrio e seus compostos, após seu esgotamento energético, a resolução CONAMA 

257/99, prevê, em seu art. 1º, que elas deverão ser entregues pelos usuários aos 

estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada 

pelas respectivas indústrias, a fim de que tais materiais sejam repassados aos 

fabricantes ou importadores, de modo que estes adotem, diretamente ou por meio de 

terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final 

ambientalmente adequada. (Guarnieri, 2013, p.96) 

Conforme se depreende de tudo o que foi exposto, havendo boa vontade, 

planejamento e algum esforço e união dos governantes e da sociedade civil como um  

todo, é possível que seja realizada, nas empresas privadas e em qualquer órgão ou 

instituição do governo, uma boa política de gestão ambiental, de modo a minimizar os 

impactos na natureza causados pela excessiva produção de resíduos no mundo 

moderno.   
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO   
 

 

As oficinas pesquisadas são compactas e realizam reparo e manutenção de 

viaturas automotivas leves e pesadas, divididas em 4 grupos sendo: 1 oficina 

mecânica; 1 oficina de lanternagem, 1 oficina de pintura e 1 borracharia, com efetivo 

total de 37 militares, sendo entrevistados 12 deles, aproximadamente 1/3 do total, 

distribuídos como mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Oficinas de Manutenção (efetivos existentes e entrevistados) 

 

 Oficina 

Mecânica 

Viaturas 

Oficina 

Lanternagem 

Oficina 

Pintura 

Borracharia Total 

Efetivo existente 17 5 13 2 37 

Efetivo entrevistado 5 2 4 1 12 

 

Os entrevistados apresentaram faixa etária entre 20 e 50 anos, sendo todos do 

sexo masculino. Quando questionados quais são os resíduos gerados pelas 

atividades das oficinas de manutenção da OM, os 12 entrevistados apontaram 

resíduos como: latas vazias de óleo, solvente, graxa e tinta; óleo usado; estopas e 

panos sujos; baterias; peças automotivas de ferro, aço, alumínio, plástico e pneus. O 

quadro a seguir aponta como esses resíduos são armazenados temporariamente e 

qual sua destinação final e a respectiva LR empregada: 

 

Quadro 3 – Formas de armazenagem, destinação final dos resíduos e LR aplicada 

RESÍDUOS ARMAZENAGEM TEMPO 

MÉDIO 

DESTINAÇÃO LR 

Óleo usado 

ou 

contaminado 

Contenedor de 1000 L 8 a 10 meses Empresa 

especializada e 

licenciada  

(LUBRASIL 

LUBRIFICANTES) 

Rerrefino 

Baterias 

inservíveis 

Galpão coberto, 

arejado e com piso de 

concreto 

6 meses Alienação (Leilão) 

a Empresa 

licenciada  

Recuperação e 

reciclagem 
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Quadro 3 – Formas de armazenagem, destinação final dos resíduos e LR aplicada 

RESÍDUOS ARMAZENAGEM TEMPO MÉDIO DESTINAÇÃO LR 

Pneus 

inservíveis 

Galpão coberto, 

arejado e com 

piso de concreto 

6 meses Alienação 

(Leilão) a 

Empresa 

especializada e 

licenciada 

Cooprocessamento 

Peças de ferro, 

aço e alumínio 

Suporte grande 

de madeira 

(empilhadas e 

isoladas do chão) 

2 a 3 meses  (EMLURB) Reciclagem e 

reutilização 

Latas e 

embalagens de 

óleo, graxa, tinta 

Contenedor 

grande (local 

arejado e longe 

de calor 

excessivo) 

3 a 4 meses  (Ecoestação 

Imbiribeira/ 

EMLURB) 

Reciclagem 

Materiais para a 

limpeza (Pano, 

estopa, etc) 

Contenedor de 

resíduo comum 

(descarte) 

semanalmente SANEAPE - 

 

          Pelo quadro, pode-se perceber que a OM acondiciona corretamente 

praticamente a totalidade dos principais resíduos gerados pelas suas oficinas de 

manutenção de viaturas automotivas. Outro ponto importante que foi constatado é que 

as oficinas dão a destinação correta aos pneus, baterias, óleos usados e peças de 

ferro, alumínio e aço e às latas de óleo, graxa e tinta. Apenas os resíduos oriundos de 

materiais necessários à limpeza, como estopas, panos, etc, têm sua destinação 

incorreta (descarte em lixo comum). Todavia, já está sendo providenciada a 

adequação do destino desse tipo de efluente. 

Foi indagado aos entrevistados o que acontece com os resíduos gerados pelas 

oficinas, desde a sua chegada até destinação final. Para efeito de análise, optou-se 

por descrever apenas as operações realizadas com os resíduos que apresentam uma 

disposição final adequada, ou seja, aqueles em que efetivamente são destinados ao 

processo de logística reversa adequado. 

          Assim foi verificado que a oficina de manutenção de viaturas automotivas realiza 

a armazenagem e destinação final adequadas aos Óleos Lubrificantes Usados e 

Contaminados (OLUC), bem como dá aos mesmos, através de parcerias com 
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empresas especializadas e licenciadas, efetividade ao respectivo processo de LR. Os 

entrevistados desta oficina relataram que assim que o óleo é retirado das viaturas, é 

armazenado em um tanque de contenção com capacidade entre 1000 litros, como 

exigido em lei; posteriormente, com um tempo médio de armazenagem de 8 a 10 

meses, o óleo acumulado é retirado e repassado para a empresa LUBRASIL 

Lubrificantes LTDA (que realiza a coleta e o rerrefino de óleo lubrificante usado ou 

contaminado). 

          Constatou-se também que a oficina de manutenção de viaturas automotivas 

promove o acondicionamento temporário, bem como a destinação aos processos 

reversos, adequados, às baterias e aos pneus, inservíveis. O manejo desses resíduos 

acontece da seguinte maneira: assim que as baterias e pneus são avaliados quanto à 

inservibilidade e trocados, são encaminhados ao Pelotão de Suprimento da OM, onde 

são estocados e acondicionados em um galpão fechado e arejado, por um período 

médio de 6 meses. A partir daí, são destinados à alienação (leilão) e repassados a 

uma empresa especializada e licenciada que os encaminhará aos processos reversos 

de reciclagem, recuperação e reutilização. 

          Quanto aos resíduos oriundos da oficina de lanternagem da OM, 

especificamente as peças automotivas de alumínio, ferro e aço, foi observado que há 

uma armazenagem correta, bem como um caminho ao respectivo processo de LR, 

adequado. Os entrevistados relataram que esses processos ocorrem de maneira 

semelhante dentre elas, sendo realizados da seguinte maneira: assim que as peças 

são retiradas das carrocerias das viaturas, são avaliadas e constatando sua 

inservibilidade, são acondicionadas e empilhadas em um grande suporte de madeira, 

por um período médio de 2 a 3 meses. Após isso, são feitos contatos com uma 

empresa da prefeitura municipal (EMLURB) para recolhimento às suas ecoestações 

e posterior destinação à reciclagem e/ou reuso. 

          Já com relação às latas e embalagens de óleo, graxa e tinta, o caminho 

percorrido desde sua coleta até sua destinação final é adequado, através da 

coordenação da oficina de pintura da OM. A gestão desses resíduos acontece da 

seguinte maneira: assim que esses materiais são usados, são encaminhados para um 

contenedor grande, num local ventilado, longe de fontes de ignição e calor, onde são 

armazenados temporariamente por um período aproximado de 3 a 4 meses. Decorrido 

esse período, são feitos contatos com uma empresa licenciada e especializada na 

reciclagem desses tipos de materiais. 
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          Também foi conduzido um questionamento sobre a percepção da importância 

do cumprimento fiel das legislações ambientais aos militares entrevistados, a exemplo 

da cartilha de Práticas Ambientais das OM do Exército Brasileiro e das Resoluções do 

CONAMA que disciplinam a gestão desses resíduos, desde a coleta até sua 

destinação final, os entrevistados foram unânimes em afirmar acerca do compromisso 

da Organização Militar quanto à observância de tais normas e à fiscalização da 

execução. 

A última indagação aos entrevistados, diz respeito aos tipos de retornos e 

benefícios práticos que a realização correta da gestão dos resíduos sólidos e a efetiva 

aplicação da logística reversa. Para boa parte dos entrevistados (6), a maior vantagem 

reside na responsabilidade social, legal e ambiental, contribuindo sobremaneira com 

a diminuição da poluição e desperdício e com a preservação do meio ambiente. Outra 

parcela significativa (4), citou como benefício, o ganho de imagem corporativa 

adquirida à Organização Militar, diretamente ligado ao valor legal e ambiental 

alcançado pela OM na operacionalização correta dos processos de coleta, 

armazenagem e destinação final, com o emprego adequado do processo reverso. Já 

para o restante dos entrevistados (2), há ganhos financeiros significativos com o 

fechamento da logística, citando a economia e ganhos obtidos com a alienação 

realizada com os pneus e baterias inservíveis. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
 

 

           A partir dos resultados verificou-se, através das entrevistas realizadas com os 

12 militares, que as etapas do processo de LR, coleta, armazenamento temporário e 

destinação final são efetivamente desenvolvidas nas oficinas de manutenção 

analisadas, sendo que, a oficina mecânica de viatura automotiva realiza tais etapas 

de LR com óleos usados, baterias, e pneus inservíveis (Seção de Borracharia),  a 

oficina de lanternagem realiza tais etapas com peças automotivas de alumínio, ferro 

e a oficina de pintura as aplica às latas e embalagens de óleo, graxa e tinta.   

          Constatou-se também que as oficinas de manutenção analisadas, em suas 

atividades de gestão dos seus resíduos, estão em conformidade com as legislações 

ambientais, a exemplo das Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão 

Ambiental do Exército (IR 50-20), bem como das Resoluções do Conama que 

disciplinam a gestão desses tipos de resíduos, tudo previsto na Cartilha de Práticas 

Ambientais das Organizações Militares do exército Brasileiro, o que demonstra o 

compromisso do Parque Regional de Manutenção/7 do Exército Brasileiro com as 

questões legais na sua gestão ecológica/ ambiental.  

           No que tange ao tipo de retorno que a OM obtém com a aplicação de práticas 

de logística reversa, a maior parte dos entrevistados apontou o benefício legal e 

ambiental como sendo o principal; uma parcela menor citou benefícios financeiros e à 

imagem da Organização Militar, com foco na minimização do impacto ambiental, 

redução de custos e atendimento às legislações ambientais vigentes. 

Dessa forma, conclui-se que a execução das etapas do processo de logística 

reversa nesta Organização Militar possui um nível de excelência, haja vista o empenho 

de todos os seus operadores logísticos na observância das questões legais, 

ambientais e econômicas, sendo referência para outras OM logísticas e demais 

organizações. 
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