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RESUMO

Este trabalho aborda a questão da destinação final dos materiais de informática pelo 4º
Batalhão  de  Polícia  do  Exército  (4º  BPE).  Tal  abordagem  se  justifica  pelo  acúmulo  de
materiais  descartados ou rejeitados  dentro das organizações  militares,  sem apresentar uma
destinação adequada para os mesmos. Posto isto, o propósito deste trabalho é levantar qual a
destinação dada, atualmente, aos materiais de informática inservíveis descartados pelo 4º BPE
e como ela é realizada,  propondo um modelo para o descarte deste tipo de material,  mais
adequado às unidades militares, se for o caso. Este propósito será alcançado por meio de uma
pesquisa  descritiva,  de  abordagem  qualitativa  e  baseada  em  um  estudo  de  campo. Os
resultados da pesquisa apontaram que, atualmente, não há uma destinação adequada para os
materiais de informática descartados pelo 4º BPE. Nesse sentido, verifica-se que a logística
reversa aumenta de importância no contexto mencionado, e que é possível dar uma destinação
aos materiais em estudo, com apoio de cooperativas, inserindo os materiais descartado em um
novo ciclo de vida, seja para desmontagem e aproveitamento das peças, seja para emprego
como material didático em escola ou organismo de ensino técnico 
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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o aumento da preocupação com destinação mais adequadas dos

materiais inservíveis demonstra o cuidado que a sociedade está tendo a fim de permitir que as

futuras gerações vivam em um mundo melhor  e  mais  preservado.  No Brasil,  o assunto é

tratado por uma lei própria, definida como Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei

nº 12.305 /2010). Sua aplicabilidade passou a vigorar em 2014 com a implantação da logística

reversa para alguns produtos responsáveis pelas principais degradações da natureza.

 As Forças Armadas, O Exército e, em particular, o 4º BPE são organizações que

possuem alto grau de credibilidade junto a sociedade brasileira. E para manter essa confiança,

aumenta a importância pela preservação de sua imagem. Para isso, torna-se imprescindível
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corroborar com a destinação mais adequada dos materiais inservíveis para a Força por meio

de uma logística reversa adequada, servindo de exemplo as demais instituições. 

 Posto  isto,  este  trabalho  busca  levantar  qual  a  destinação  dada,  atualmente,  aos

materiais de informática inservíveis descartados pelo 4º BPE e como ela é realizada, propondo

um modelo  para  o descarte  deste  tipo  de material.  Assim,  as  perguntas  que nortearam o

presente estudo, foram:  qual a destinação dada pelo 4º BPE, atualmente,  aos materiais  de

informática inservíveis? Como esta destinação é realizada? 

Diante disto,  optou-se pela utilização dos fundamentos  da logística reversa como

abordagem para o estudo proposto, pois é um caminho para o correto gerenciamento do ciclo

de  vida  de qualquer  produto.  Além disso,  de acordo com a  literatura,  a  logística  reversa

proporciona ganho ambientais,  econômicos e sociais,  com inclusão de outros  atores,  com

destaque para as cooperativas de reciclagem. 

Cabe destacar que a escolha por estudar a destinação dos materiais  de informática

inservíveis se deu em função de os produtos eletrônicos, de acordo com Pedersen et al (1996),

conterem uma grande quantidade  de substâncias  danosas  ao meio  ambiente  e  à  saúde do

homem.  Este  fato  faz  com  que  estes  produtos  não  possam  ser  descartados  em  aterros

sanitários comuns, uma vez que possam contaminar o ar e a água por meio da queima destes

produtos  e  da  infiltração  destas  substâncias  nos  lençóis  freáticos,  respectivamente.

(PEDERSEN et al, 1996).

Por fim, cabe ressaltar que se espera que o presente trabalho não sirva somente para

unidade militar em estudo, mas também para as demais unidades militares do Brasil, bem

como, para outras instituições públicas, uma vez que buscará apresentar soluções plausíveis

para a destinação correta dos materiais em estudo dentro do conceito de logística reversa e em

conformidade com as leis e normas vigentes no Brasil.

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Para Sachs (2000), o vocábulo desenvolvimento passou a fazer parte da linguagem

popular,  absorvendo uma variação de termos figurativos.  Complementando,  Jacobi  (2005)

aponta que o conceito de desenvolvimento foi objeto de controvérsia, e, até recentemente, a

abordagem era de ver desenvolvimento e crescimento econômico como sinônimos.

Ainda neste  sentido,  WCED (1987) citado por Valle  e Gabbay (2014, p. 7) define

desenvolvimento sustentável, em sua expressão mais ampla, como: 
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um novo tipo de desenvolvimento capaz de manter o progresso humano não apenas
em alguns  lugares  e  por  alguns  anos,  mas  em todos  o  planeta  e  até  um futuro
longínquo (...). É aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a
capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. 

O desenvolvimento sustentável, segundo Brundtland (1991) citado por Bartholomeu e

Caixeta (2011, p. 95) “não é um estado de harmonia, mas um processo de mudança no qual a

exploração  dos  recursos,  a  orientação  dos  investimentos,  os  rumos  do  desenvolvimento

tecnológico e a mudança institucional estão de acordo com as necessidades atuais e futuras”.

Neste mesmo sentido,  Tadeu (2012) defende que “a  sustentabilidade deve ser vista

como uma estratégia e uma oportunidade para inovar no mercado, e a logística reversa possui

papel fundamental para garantir que a sustentabilidade seja efetiva”. 

Dentro  deste  contexto,  portanto,  a  logística  reversa  tem  importante  papel  na

preservação da natureza.  A implantação do sistema de logística reversa é mais um elemento

rumo ao desenvolvimento sustentável do planeta, pois possibilitará a reutilização e redução no

consumo de matérias-primas, bem como a retirada de “lixo” do ambiente, minimizando seu

impacto ambiental (LEITE, 2006).

3 LOGÍSTICA REVERSA

Razzolini (2008) argumenta que a logística sempre existiu, evoluiu e, atualmente, está

relacionada ao desenho e operação de um sistema capaz de fazer e gerir fluxos de materiais e

informação de determinada operação.

Neste sentido, Leite (2003) aponta que a logística é a atividade que visa disponibilizar

bens e serviços gerados por uma sociedade, nos locais, no tempo e na quantidade e qualidade

em que são necessários aos utilizadores.

De acordo com o o Council of Supply Chain Management Professionals - CSCMP, a

Logística pode ser definida como: 

parte  do  gerenciamento  da  cadeia  de  suprimentos  que  planeja,  implementa  e
controla, de modo eficiente e eficaz, o fluxo direto e reverso e a armazenagem de
bens,  serviços e informações correlatas  desde o ponto de origem até o ponto de
consumo de  modo  a  atender  aos  requisitos  dos  clientes  (CSCMP,  2013  –  grifo
nosso).
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Portanto, a logística reversa pode ser entendida como um processo complementar à

logística tradicional, pois enquanto a última tem o papel de levar produtos dos fornecedores

até os clientes intermediários ou finais, a logística reversa deve completar o ciclo, trazendo de

volta os produtos já utilizados dos diferentes pontos de consumo a sua origem (LACERDA,

2002).

Complementando Valle e Gabbay (2014, p. 27) apontam a seguinte definição para a

logística reversa:

A logística reversa é o processo de recuperação dos resíduos de pós-venda ou de
pós-consumo, pela coleta, pré-tratamento, beneficiamento e distribuição, de forma a
ou  retorná-los  à  cadeia  produtiva,  ou  dar-lhes  destinação  final  adequada.  Deve
enfocar a minimização dos rejeitos e dos impactos negativos e a maximização dos
impactos  positivos,  sejam  ambientais,  sociais  ou  econômicos.  Este  processo
incorpora as atividades operacionais, de gestão e de apoio que, de forma integrada e
envolvendo os diversos atores, planejem e viabilizem a implementação das soluções
mais adequadas para os resíduos.

Ademais,  ainda  segundo  Valle  e  Gabbay  (2014,  p.  9),  a  logística  reversa  é  “uma

ferramenta  que  pode  proporcionar  importantes  ganhos  ambientais,  sociais  e  econômicos,

possuindo  um  papel  muito  relevante  na  gestão  do  ciclo  da  vida”  do  produto.  Para

exemplificar, citam a importância da reciclagem na contribuição para diminuir a demanda do

sistema natural, representando a inclusão social e fonte de renda para os catadores, além de

possibilitar redução de custos para o sistema produtivo (VALLEY; GABBAY, 2014).

No Brasil, o assunto é regulamentado por lei própria, definida na Política Nacional de

Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº 12.305 /2010). Sua aplicabilidade passou a vigorar em 2014

com a implantação da logística reversa para alguns produtos responsáveis pelas principais

degradações da natureza.

De acordo com a Política Nacional de Resíduo Sólidos (PNRS, Lei nº 12.305 /2010) a

logística reversa é entendida como: 

 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, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em
outros  ciclos  produtivos,  ou  outra  destinação  final  ambientalmente  adequada
(BRASIL, 2010, p. 45). 

Um conceito importante, dentro da logística reversa é o ciclo de vida. O ciclo de vida

de  um produto,  segundo Ballou  (2006,  apud VALLE e  GABBAY,  2014,  p.  8),  pode ser

entendido como “o conjunto das fases que compõe esta história do produto”.
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Em outras palavras, o ciclo de vida do produto consiste nas etapas que envolvem toda

a vida de um bem, desde seu desenvolvimento, obtenção de insumos, passando pelo processo

fabril, consumo e sua disposição final (BUTTER, 2003). 

Assim, o ciclo de vida dos produtos, associados às etapas da logística reversa (coleta,

inspeção/separação,  reprocessamento,  descarte,  redistribuição),  ao  dar  uma  sobrevida  ao

produto, poderá proporcionar ganhos ambientais, diminuindo o volume de resíduos lançados

ao meio ambiente, proporcionando ganhos econômicos e sociais.

Para Butter (2003), dentro da logística reversa, os resíduos sólidos são classificados de

acordo  com suas  propriedades  e  particularidades.  Nesse  sentido,  de  acordo  com a  NBR

10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que segue o critério dos riscos

potenciais ao meio ambiente, os resíduos sólidos podem ser classificados como:

Resíduos Perigosos - Classe I: são os resíduos sólidos ou mistura de resíduos que,
em função  de  suas  características  de  inflamabilidade,  corrosividade,  reatividade,
toxicidade e patogenicidade, podem apresentar risco à saúde pública e/ou apresentar
efeitos  adversos  ao  meio  ambiente,  quando  manuseados  ou  dispostos  de  forma
inadequada. Como exemplo tem-se resíduos industriais, pilhas e baterias.
Resíduos Não Perigosos - Classe II: o A (Não Inertes): Resíduos sólidos ou mistura
de resíduos sólidos que não se enquadram na Classe I – perigosos ou na Classe II B
–  inertes.  Estes  resíduos  podem  ter  propriedades  tais  como:  combustibilidade,
biodegradabilidade ou solubilidade em água. São basicamente os resíduos com as
características do lixo doméstico.
o B (Inertes): São aqueles que, ao serem submetidos aos testes de solubilização, não
têm nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações  superiores  aos
padrões  de  potabilidade  da  água.  Estes  resíduos  não  se  degradam  ou  não  se
decompõem quando dispostos no solo (degradam-se muito lentamente). Estão nesta
classificação, por exemplo, os entulhos de demolição, pedras e areias retirados de
escavações (ABNT, 2002 apud BUTTER, 2003, p. 34)

Desse modo, dependendo do tipo de material que irá fazer parte da logística reversa, o

tipo de reprocessamento pode variar, podendo ser reutilizado, reciclado ou descartado.

Por fim, considerando o objetivo deste estudo, cabe ressaltar que o lixo eletrônico, ou

e-lixo, é um conglomerado de aparelhos eletrônicos que deixam de ser úteis, por estar com

defeito ou obsoletos. Deste modo, a quantidade de resíduos que utilizam recursos naturais

cresce  rapidamente.  O  lixo  eletrônico  é  composto  de  diversos  materiais,  dentre  eles,  os

materiais de informática. Alguns destes materiais são prejudiciais para o meio ambiente e para

o ser humano. (PEDERSEN et al, 1996).

Ademais, o lixo eletrônico contém alta concentração de metais pesados existentes nos

equipamentos eletrônicos, que pode contaminar tanto o ser humano durante a sua fabricação

como após.  Estes  materiais,  quando jogados  em aterros  não controlados  e  lixões,  podem
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contaminar  o  solo  e  atingir  o  lençol  freático,  interferindo  na  qualidade  dos  mananciais

(MIGUEZ, 2011).

4 A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi sancionada em 2010, por meio da

Lei nº 12.302, alterando a Lei nº 9.605, de 12 de agosto de 1998, veio corroborar com as leis

ambientais  mais  relevantes  do  Brasil,  como  a  Lei  de  Política  do  Meio  Ambiente  (Lei

6.938/1981),  a  Lei  de  Crimes  Ambientais  (Lei  9.605/1998),  o  Código  Florestal  (Lei

4.771/1965) e a Lei de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997), preenchendo as lacunas dedicadas

à proteção do meio ambiente.

Essa política nacional impôs novas dinâmicas, medidas e procedimentos no que tange

ao gerenciamento adequado dos resíduos e rejeitos,  criando normas para ações públicas e

privadas no que diz respeito à questão ambiental. 

Uma grande distinção da PNRS de outras políticas mundiais de controle de resíduos é

a concentração de forças nas cooperativas de catadores de materiais recicláveis e nos sistemas

de  logística  reversa,  enquanto  nos  países  desenvolvidos,  o  sistema  é  custeado  pelos

fabricantes  dos  respectivos  produtos.  Dessa  forma,  sua  integração  faz  surgir  uma  nova

estrutura  de  renda  e  integração  social,  emergindo  o  conceito  da  responsabilidade

compartilhada pelo ciclo de vida do produto (LACERDA, 2002).

No seu Art 33, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº 12.305/2010)

trata sobre a logística reversa dos produtos eletrônicos e seus componentes, então vejamos:

Art.  33  São  obrigados  a  estruturar  e  implementar  sistemas  de  logística  reversa,
mediante  retorno  dos  produtos  após  seu  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:
..............
VI – produtos eletrônicos e seus componentes.
..............
Parágrafo  4º.  Os  consumidores  deverão  efetuar  a  devolução  após  o  uso,  dos
materiais acima citados (BRASIL, 2010, p. 29).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº 12.305/2010) traz também no

seu esboço uma série de normas e conceitos inerente aos resíduos sólidos, então vejamos:
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Art. 9º Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte
ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
..................
Art. 13 Para os efeitos desta lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação.
...Quanto à periculosidade:  a)  resíduos perigosos:  aqueles  que,  em razão de suas
características....toxicidade,  corrosividade,...apresentam significativo risco à saúde
pública  ou  à  qualidade  ambiental,  de  acordo  com a  lei,  regulamento  ou  norma
técnica (BRASIL, 2010, p. 15).

Outro assunto que se trata  a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº

12.305/2010) é sobre a responsabilidade compartilhada, senão vejamos:

Art. 30º Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos tem por objetivo:
I – compartilhar interesse...
II – promover o aproveitamento de resíduos sólidos,..
III- reduzir a geração de resíduos sólidos,..
...............
VII- incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental (BRASIL, 2010,
p. 28).

No  âmbito  da  responsabilidade  compartilhada  pelo  ciclo  de  vida  dos  produtos,

segundo a  Política  Nacional  de Resíduos Sólidos  (PNRS, Lei  nº  12.305/2010),  caberá ao

titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos a priorização

de  organizações  e  cooperativas  ou  associações  de  catadores  de  materiais  reutilizáveis  e

recicláveis  formadas  por  pessoas  de  baixa  renda.  Ainda,  que  para  a  contratação  dessas

entidades, fica dispensado o processo licitatório, nos termos do inciso XXVII do art 24 da Lei

nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 2010).

Outro conceito importante na PNRS é a “coleta seletiva” de resíduos, que consiste na

segregação  conforme  sua  constituição,  levando  ao  conceito  de  “destinação  final

ambientalmente  adequada”  que  é  a  destinação  desses  resíduos  para  a  reutilização,  a

reciclagem, a compostagem, recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações

admitidas pelos órgãos responsáveis. Ainda, essa destinação tem como principal objetivo a

distribuição de forma organizada de rejeitos em aterros observando normas vigentes de modo

a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, bem como minimizando os impactos

ambientais (BRASIL, 2010, p. 44).

Por fim, cabe salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê uma ordem

de prioridades nas atividades relacionadas à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos.

Essa ordem seria:  não geração,  redução,  reutilização,  reciclagem,  tratamento  dos  resíduos

sólidos  e  disposição  final  ambientalmente  adequada  dos  rejeitos.  Isso  permitiria  o
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aproveitamento  e  revalorização  dos  materiais,  bem  como  a  minimização  do  volume  dos

resíduos sólidos gerados de maneira descabida (BRASIL, 2010)

Por fim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº 12.305/2010) ainda

prevê na área de instrumentos econômicos:

Art.  80.  As  iniciativas  previstas  no  art  42  da  Lei  nº  12.305,  de  2010,  serão
fomentadas por meio das seguintes medidas indutoras:
........
III  – destinação dos resíduos recicláveis  descartados pelos órgãos e entidades da
administração  pública  federal  às  associações  e  cooperativas  dos  catadores  de
materiais recicláveis, .....(BRASIL, 2010, p. 70).

Na mesma linha de raciocínio,  o Exército Brasileiro,  preocupado com a destinação

adequada de  materiais  inservíveis,  criou  em 2010 uma portaria  que trata  especificamente

sobre gestão de material inservível do Comando do Exército denominada IG 10-67.

Alinhado com a PNRS, a Portaria nº 232, de 6 de abril de 2010, aprova as Instruções

Gerais de Materiais Inservíveis do Comando do Exército (IG 10-67), define quando o material

é inservível, então vejamos:

Art. 2º, Parágrafo único. O material que venha a ser considerado inservível é aquele
que satisfaça a uma ou mais condições abaixo listadas:
.....
II – Obsoleto – aquela que apresente condições de desempenho abaixo dos padrões
mínimos requeridos.
.....
V – irrecuperável – quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina
devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de
sua recuperação (EXÉRCITO, 2010, p. 36)

Essa  mesma  portaria  também  define  a  responsabilidade  pela  gestão  do  material

inservível,  delegando  às  Regiões  Militares  a  responsabilidade  pelo  controle,  descarga  e

destinação do mesmo (EXÉRCITO, 2010).

Ainda, a própria portaria esclarece que o material julgado inservível poderá ser cedido

a entidade autárquica, fundacional ou integrantes dos poderes legislativos e judiciários por

meio de doação, cabendo às Regiões Militares a confecção do Termo de Doação.

Por  fim,  no seu artigo 21,  a Portaria  nº 232, de 6 de abril  de 2010 prevê que os

materiais  inservíveis que não compensarem o recolhimento ao órgão provedor,  poderá ter

outros destinos mediante entendimento entre as Regiões Militares e os Órgãos de Diretorias

Setoriais (ODS) interessados.
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5. MATERIAL E MÉTODO

Este  estudo  buscou  levantar  qual  a  destinação  dada,  atualmente,  aos  materiais  de

informática inservíveis descartados pelo 4º BPE e como ela é realizada, e propor um modelo

para o descarte deste tipo de material.  Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva, de

abordagem qualitativa e baseada em um estudo de campo. 

Quanto  à  natureza,  será  empregada  a  pesquisa  aplicada,  que  segundo  Silveira  e

Códova (2009, p. 31 - 42), este tipo de pesquisa produz conhecimentos para aplicação prática,

dirigidos  à  solução  de  problemas  específicos,  envolvendo  verdades  e  interesses  locais.

Portanto, atende ao trabalho proposto.

A pesquisa será descritiva, pois de acordo com Bervian, Cervo e Silva (2007, p. 61 -

62), este tipo de pesquisa: 

[...]  observa,  registra,  analisa e  correlaciona  fatos  ou fenômenos  (variáveis)  sem
manipulá-los...busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida
social, política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do
indivíduo tomado isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas.

A abordagem será qualitativa porque se realizará uma análise dos dados coletados para

se chegar ao diagnóstico de como se processa atualmente a destinação dos resíduos sólidos na

organização militar em estudo. 

Por fim, será uma pesquisa de campo, pois os dados serão coletados dentro do 4º

BPE, a partir de visitas realizadas aos depósitos e às instalações do 4º Batalhão de Polícia do

Exército, bem como de observações das documentações inerentes ao processo de descarga

desde o início até a homologação e destinação dada pela Região Militar, a quem cabe decidir

o que fazer com os materiais descarregados dentro de uma unidade militar.

6. A ATUAL SITUAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS DESCARTES DOS MATERIAIS

ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA DADA PELO 4º BATALHÃO DE POLÍCIA

DO EXÉRCITO

6.1 O 4º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO
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O 4º Batalhão de Polícia do Exército (4º BPE) teve seu embrião no Pelotão de Polícia,

criado em 18 de fevereiro de 1950. Em 24 de Agosto de 1969, foi criado o 4º BPE, vindo a

ocupar as suas antigas instalações em Olinda, em 01 de julho de 1970.  Em 10 de março de

2003, o 4º BPE iniciou a sua transferência para o bairro do Curado no Recife, sua nova sede,

vindo, em 4 de abril do mesmo ano, a inaugurar suas atuais instalações, com a presença de

diversas autoridades civis e militares.

O  4º  BPE presta  apoio  de  Polícia  do  Exército  ao  CMNE,  e  tem  como  principais

encargos de acordo com o Plano de Gestão do 4º BPE (2017, p.4):

a. quando determinado pelo Presidente da República e mediante ordem do Comandante do

Exército, atuar de modo preventivo, repressivo e operativo em ações de Garantia da Lei e da

Ordem (GLO), mantendo-se em condições de ser empregado, na área do Comando Militar do

Nordeste (CMNE), ou fora dele, em situação emergencial e temporária;

b. realizar ações de Polícia do Exército, prevenindo e reprimindo crimes militares e atos de

indisciplina em áreas militares ou fora delas, neste caso quando praticados por pessoal militar,

em proveito da Força Terrestre;

c. realizar perícia criminal e investigação policial militar;

d. formar o contingente de reservistas;

e. conduzir a primeira fase de formação dos sargentos de carreira do Exército Brasileiro;

f. conduzir cursos de especialização e estágios nas áreas de interesse da Polícia do Exército; e

g. ser empregado em operações de manutenção da paz.

6.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

De acordo com os dados coletados, ao longo do tempo, os materiais de informática

passam  por  processo  de  inovações  tecnológicas,  o  que  tornam  os  antigos  equipamentos

obsoletos e irrecuperáveis, obrigando a sua substituição por novos aparelhos. Não bastasse o

avanço  tecnológico,  muitos  outros  aparelhos  são  danificados  por  oscilações  e  descargas

elétrica,  comuns na rede de eletrificações,  ou até  mesmo,  causado pelo uso excessivo do

mesmo. Fatos esses observados pelos inúmeros processos administrativos realizados para a

descarga ou desrelacionamento dos materiais supracitados.

A título de esclarecimento, são considerados materiais descarregados todos aquele que

foram incluídos em carga como material duradouro (como notebook, impressoras, televisões,
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dentre outros). Já, materiais desrelacionados são todos os materiais distribuídos com material

de consumo (peças de informática, tonner, assessórios, dentre outros).

Como resultado  destes  procedimentos,  há  uma grande  quantidade  de  materiais  de

informática  não mais  utilizada,  uma vez que eles tornaram-se irrecuperáveis  ou obsoletos

(descarregados ou desrelacionados), e amontoada em diversos depósitos do 4º Batalhão de

Polícia do Exército.

Ao verificar o motivo do acúmulo deste material, foi constatado que o Batalhão, por

força de normas e regulamentos, não consegue dar a destinação adequada, pois depende da

Região Militar. Dessa forma, o 4º BPE fica aguardando o recolhimento desses materiais pela

Região Militar ou ordem para onde eles devem ser encaminhados. 

Como foi  explicitado  no  referencial  teórico,  somente  as  regiões  militares  poderão

realizar doações às entidades autárquicas ou fundacionais, o que impede iniciativa por parte

da  organização  policial  militar  em  realizar  parcerias  com  cooperativas  de  catadores  de

materiais recicláveis, no intuito de realizar doações, mesmo em conformidade com a Política

Nacional de Resíduos Sólidos.

É cabível lembrar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos fomenta a iniciativa de

realização parcerias com cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis de

baixa renda sem o processo licitatório, o que facilita a doação desses materiais, dando uma

destinação socioambientalmente adequada.

Dessa  forma,  verificou-se  que,  atualmente,  não  há  uma  destinação  final  desses

materiais, seja por força de normas e regulamentos, seja por dependência do escalão superior.

6.3 PROPOSTA PARA A DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE INFORMÁTICA

INSERVÍVEL DO 4º BPE

Como evidenciado na pesquisa de campo, atualmente, o 4º

  Batalhão de Polícia do Exército não realiza a destinação final adequada dos materiais

de informática inservíveis e descartados pela organização militar, sendo eles acumulados em

seus depósitos.

 Diante  disto,  uma  proposta  viável  para  a  realização  da  destinação  correta  dos

materiais eletrônicos inservíveis do 4º BPE seria a parceria desta OM com organizações ou

cooperativa,  da  grande  Recife,  que  fazem coleta,  reprocessamento  (onde  o  produto  sofre

algum  tipo  de  transformação,  para  que  ele  ou  parte  de  seus  componentes  sejam
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reaproveitados), reuso (reutilização imediata) ou recuperação (por meio da canibalização ou

reciclagem). 

Cabe destacar que há diversas entidades, no grande Recife, que coletam esse tipo de

material (lixo eletrônico) e realizam a devida destinação dele. Como exemplos deste tipo de

entidade tem-se: a Ecodigital recolhimento de sucata digital / lixo eletrônico, a Cooperativa de

Catadores Profissionais do Recife Pró-Recife,  a Cooperativa Esperança Viva,  a Núcleo de

Gusmão e Cooperativa de Agentes de Gestão de Resíduos Sólidos, entre outras.

Todas essas entidades coletam e separam materiais eletroeletrônicos e de informática e

devolve  o  material  à  cadeia  produtiva,  Neste  sentido,  elas  executam todo  o  processo  da

Logística  Reversa  dentro  da  responsabilidade  compartilhada,  desde  a  coleta  até  a  sua

reinclusão  no  ciclo  da  vida,  resultando  em peças  para  artesanatos  (separando  peças  não

contaminantes e de difícil reciclagem que serão utilizadas para as oficinas de artesanato com o

lixo eletrônico) e reciclagem (separando por categoria para envio às empresas de reciclagem e

posterior transformação em matéria prima para fabricação de novos produtos).

Além disto, ao buscar mais informações sobre a atuação destas entidades, foi possível

verificar que além de prover recursos econômicos para as entidades, parte dos equipamentos

recuperados são destinados à promoção da inclusão digital, por meio de envio às entidades be-

neficentes para uso em cursos de informática e uso da internet para pesquisas ou na adminis-

tração  da  instituição.  Ademais,  há  o  reaproveitamento  das  peças  em  funcionamento,  por

exemplo, em oficinas e cursos de montagem e manutenção de computadores ou formando

parcerias com escolas e entidades que ofereçam este tipo de serviço.

Ressalta-se que algumas delas ainda oferecem laudos conclusivos do destino ambien-

talmente correto destes resíduos, contribuindo para o fortalecimento da imagem da instituição,

sem qualquer ônus para a organização.

Por fim, destaca-se que esta parceria atenderia ao exposto no artigo 21 da Portaria nº

232,  de  6  de  abril  de  2010  (IG 10-67),  que  prevê  que  os  materiais  inservíveis  que  não

compensarem  o  recolhimento  ao  órgão  provedor,  poderá  ter  outros  destinos  mediante

entendimento  entre  as  Regiões  Militares  e  os  Órgãos  de  Diretorias  Setoriais  (ODS)

interessados. Portanto, esta proposta deverá ser autorizada pela 7ª RM, no caso do 4º BPE,

uma vez que cabe as Regiões Militares a responsabilidade pela destinação final dos materiais.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os produtos  eletrônicos  contêm uma grande quantidade  de substâncias  danosas ao

meio ambiente e à saúde do homem. Este fato faz com que estes produtos não possam ser

descartados em aterros sanitários comuns, uma vez que podem vir a contaminar o ar e a água,

por meio da queima destes produtos e da infiltração destas substâncias nos lençóis freáticos,

respectivamente. 

Diante  disto,  este  estudo  buscou  levantar  qual  a  destinação  dada,  atualmente,  aos

materiais de informática inservíveis descartados pelo 4º BPE e como ela é realizada, propondo

um modelo para o descarte deste tipo de material, adequado à realizada das unidades militares

e em conformidade com a regulamentação própria do exército Brasileiro.

Os  resultados  do  estudo  de  campo  evidenciaram  que  os  materiais  de  informática

inservíveis  e  descarregados  são  acumulados  em depósitos  no  4º  BPE,  não  apresentando,

portanto, uma destinação final adequada. Ademais, pode ser observado que, embora, haja a

homologação  da  descarga,  por  parte  da  RM, dando como destino  o  reaproveitamento  de

peças, isto não permite um descarte definitivo e mais apropriado para este material, como, por

exemplo, por meio da reciclagem ou da reutilização.

Cabe destacar que tal procedimento se esbarra em normas e regulamentos do Exército

Brasileiro,  uma vez que a  Portaria nº 232, de 6 de abril  de 2010 (IG 10-67)  permite que

somente as regiões militares assinem o termo de doação dos materiais inservíveis que não

compensarem  o  recolhimento  ao  órgão  provedor,  podendo  ter  outros  destinos  mediante

entendimento entre as Regiões Militares e os Órgãos de Diretorias Setoriais (ODS),  mesmo

sem a necessidade de processo licitatório amparado pela PNRS.

Nesse sentido, verificou-se que ainda não há iniciativa alguma, por parte do escalão

superior, que vise promover a destinação adequada dos materiais de informática inservíveis

das OM subordinadas.  Diante disto, sugere-se que o 4º BPE provoque a Região Militar no

sentido  de  autorizar  a  realização  de  doações  dos  materiais  de  informática  inservíveis  ou

irrecuperáveis  para  entidades  carentes  da  grande  Recife  dentro  do  conceito  de  logística

reversa, compartilhando a responsabilidade pela destinação socioambientalmente adequada,

por meio da coleta,  reprocessamento,  descarte ou redistribuição.  Dessa forma, atenderá ao

exposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos e na Portaria nº 232, de 6 de abril de 2010,

do Comando do Exército (IG 10-67).

Por fim, conclui-se que a destinação adequada ao “lixo eletrônico”, por meio de parce-

ria com cooperativas de catadores, possibilitará a realização da logística reversa, além de con-

tribuir para o desenvolvimento sustentável. 
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THE DESTINATION OF COMPUTER MATERIALS ISSUED IN THE 4th

BATTALION OF ARMY POLICE

 

ABSTRACT 
 
This paper addresses the issue of the final disposal of information technology materials by the
4th Army Police Battalion (4th BPE). Such an approach is justified by the accumulation of
discarded or rejected materials within military organizations, without presenting an adequate
destination  for  them.  Therefore,  the  purpose  of  this  paper  is  to  determine  the  destination
currently allocated to the unserviceable information materials discarded by the 4th BPE and
how it is carried out, proposing a model for the disposal of this type of material, more suitable
for  military  units,  if  it  is  the  case.  This  purpose  will  be  achieved  through a  descriptive,
qualitative  approach  based  on  a  field  study.  The  results  of  the  research  indicated  that,
currently, there is no adequate destination for the IT materials discarded by the 4th BPE. In
this sense, it is verified that the reverse logistics increases in importance in the mentioned
context, and that it  is possible to give a destination to the materials  under study, with the
support  of  cooperatives,  inserting  the  materials  discarded  in  a  new life  cycle,  either  for
disassembly and exploitation of the pieces, either for employment as didactic material in a
school  or  technical  education  organization  either  for  disassembly  and  exploitation  of  the
pieces,  either  for  employment  as  didactic  material  in  a  school  or  technical  education
organization
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