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RESUMO

Este trabalho aborda a logística reversa de estojos de munições no Exército Brasileiro.
Tal estudo se justifica pela necessidade de melhor compreensão e gerenciamento do processo
logístico das munições, desde a sua distribuição e utilização até o retorno das munições, já
deflagradas,  denominadas  de  estojos.  Para  tanto,  optou-se  por  examinar  o  processo  de
logística reversa existente nas Organizações Militares responsáveis por estocar a munição do
Exército Brasileiro intitulados de Órgãos Provedores (OP), com o objetivo de descrever, na
percepção  dos  oficiais  gestores  de  suprimento  classe  V (munições)  nos  OP do  Exército
Brasileiro, como ocorre o processo de logística reversa dos estojos de munições, identificar os
óbices  deste  processo  e  propor  sugestões  de  melhoria  para  seu  fluxo.  Este  intento  será
conseguido mediante um estudo quantitativo,  exploratório e baseado em uma pesquisa de
campo realizada com oficiais responsáveis diretamente pela gestão de munições nos OP. Os
resultados apontam que a logística reversa de estojos ocorre de forma satisfatória havendo a
possibilidade de serem implementadas melhorias no fluxo reverso desse material e mitigados
possíveis impactos ao meio ambiente.

Palavras-Chave: Estojos de munições. Logística Reversa. Exército Brasileiro.

1 INTRODUÇÃO

O Exército  Brasileiro (EB) tem como visão de futuro  e  missão “contribuir  para a

garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando

os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social.

Para  isso,  é  necessário  preparar  a  Força  Terrestre,  mantendo-a  em permanente  estado de

prontidão (BRASIL, 2017).
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No adestramento das tropas reveste-se de suma importância para todos os soldados a

capacidade de bem realizar o tiro com seu armamento. Para tanto, faz-se necessário um fluxo

contínuo e diversificado de munições.

O  EB  possui  cerca  de  650  quartéis  espalhados  pelo  território  nacional.  Nessas

Organizações Militares (OM) são realizadas diversas atividades de tiro real com armamentos.

Após a execução do tiro, há a sobra do estojo da munição que é armazenado nos paióis até

receber a sua destinação final.

O  Exército  Brasileiro,  como  órgão  militar  do  Estado,  segue  as  diretrizes

governamentais presentes em leis  e decretos direcionados à manutenção e preservação do

meio  ambiente,  como  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  (PNRS)  e  desenvolve

programas como a Política de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (PGAEB).

Diante  disto,  este  trabalho  aborda  o  processo  de  logística  reversa  de  estojos  de

munições  na  percepção  dos  oficiais  responsáveis  pela  gestão  de  suprimento  classe  V

(munições)  nos  Órgãos  Provedores  (OP)  do  Exército  Brasileiro,  por  meio  de  um estudo

quantitativo, exploratório e baseado em pesquisa de campo, no qual se buscou responder aos

seguintes questionamentos: como é realizada a logística reversa dos estojos de munições pelo

EB? Quais os óbices deste processo? Quais as oportunidades de melhoria? 

Tal  abordagem  se  justifica  pela  importância  do  tema  no  contexto  ambiental  da

atualidade, pela pouca quantidade de informações existentes sobre o assunto e a necessidade

de melhor compreender e gerenciar a munição do Exército Brasileiro.

Nesse sentido, Moura (2016, p.47) afirma que 

[...] verifica-se a necessidade de uma maior divulgação do assunto no âmbito das

organizações  militares  com  o  intuito  de  dar  publicidade  à  Gestão  Ambiental  e

implantar  práticas  que  atentem  para  o  conhecimento,  o  desenvolvimento  e  a

execução da Logística Reversa no Exército Brasileiro.

Por isto, serão apresentados, na próxima seção, os fundamentos teóricos do presente

estudo. 

2 LOGÍSTICA REVERSA

Conforme Ballou (2006), do ponto de vista da logística, a gestão do ciclo de vida de

um produto não termina no ato da entrega ao consumidor final. Após o uso, faz-se necessário
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a correta destinação do material, de acordo com suas características, surgindo assim, o ramo

da logística empresarial que trata do ciclo reverso de distribuição, ou seja, a logística reversa. 

Neste sentido, a definição de Logística Empresarial feita pelo COUNCIL OF SUPPLY

CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS (CSCMP) (CSCMP, 2013) aponta que a gestão

logística planeja, implementa e controla, de modo efetivo, o fluxo direto e inverso, e a arma-

zenagem de bens, serviços e informações, desde o ponto de origem até o ponto de consumo de

modo a atender as necessidades dos clientes.

 Em complementação, Mueller (2005, p. 1) nos traz que

[...]  a  Logística  Reversa  pode  ser  classificada  como  sendo  apenas  uma  versão
contrária da logística como a conhecemos. O fato é que um planejamento reverso
utiliza os mesmos processos que um planejamento convencional. Ambos tratam de
nível de serviço, armazenagem, transporte, nível de estoque, fluxo de materiais e
sistema de informação. No entanto,  a Logística Reversa deve ser vista como um
novo recurso para a lucratividade (MUELLER, 2005, p. 1). 

De acordo com Leite (2009, apud GURGEL, 2010), a logística reversa pode ser efetu-

ada em bens de pós-venda, que são aqueles de natureza durável, semidurável ou descartáveis

devolvidos sem ou com pouco uso por apresentar defeito, por não atender aos interesses do

cliente, por sobras de estoques e outros. Já os bens de pós consumo são aqueles que chegaram

ao fim de seu tempo de vida útil.

Ainda, em relação à logística reversa, Leite (2009, apud GURGEL, 2010, p.) afirma

que este sistema surge como uma nova estratégia de competitividade no meio empresarial,

ampliando a visão da logística para além da entrega ao cliente final, despertando oportunida-

des de agregação de valor com a reintegração dos produtos à cadeia de suprimento e estabele-

cendo, assim, o reverse supply chain management dos bens de pós-venda e de pós-consumo.

Além  disso,  a  implantação  da  logística  reversa  em  uma  organização  pode  trazer

benefícios tanto na questão ambiental quanto na questão econômica. Isto pode ser visualizado

no quadro 1.

Quadro 01 - Benefícios ambientais e econômicos com implantação da logística reversa

Benefícios Ambientais Benefícios Econômicos
 Redução  do  volume  de  descarte,
tanto seguros quanto ilegais; 
 Economia de energia na fabricação
de novos produtos; 

 Criação  de  novos  negócios  na  cadeia
produtiva; 
 Redução de investimentos em fábricas; 
 Aumento de fluxo de caixa por meio da
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 Diminuição  da  poluição  pela  con-
tenção dos resíduos; 
 Restrição  dos  riscos  advindos  de
aterros; 
 Melhoria da imagem corporativa; 
 Consciência ecológica. 

comercialização dos produtos secundários
e dos resíduos; 
 Aproveitamento  do  canal  de
distribuição  para  escoar  os  produtos
secundários nos mercados Secundários; 
 Melhoria  da imagem corporativa  para
obter  financiamentos  subsidiados  por
operar  com  práticas  ecologicamente
corretas.

Fonte: Adaptado de Gurgel (2010)

Por fim, cabe apresentar o que é exposto sobre a logística reversa no contexto do

Exército Brasileiro, a partir de alguns trabalhos acadêmicos realizados para este fim. 

Neste sentido, Alencar (2010, p. 70) cita em seu estudo sobre a gestão de suprimento

classe V (Munição) no Exército Brasileiro adequada ao tempo de paz que

No contexto da gestão do suprimento classe V (Mun), a logística reversa cresce de
importância ao oferecer uma resposta para a destinação de munições vencidas ou
mesmo para o remanejamento de itens recebidos por organizações militares, mas
que não tenham sido consumidos por motivos diversos.  Por fim, a logística, nascida
no  esteio  castrense,  mas  desenvolvida  e  tornada  mais  sofisticada  no  meio
empresarial,  retorna  de  forma  mais  integrada  para  incrementar  a  administração
militar. As ferramentas atuais demonstram ser de vital importância para nortear a
forma como se faz logística no Exército Brasileiro, particularmente no que se refere
a gestão de suprimento classe V (Mun).

Ademais, Moura (2016) em pesquisa sobre a Gestão Ambiental no Exército Brasileiro

(EB)  um  estudo  do  emprego  da  Logística  Reversa,  levantou  que  apenas  2%  de  seus

entrevistados não recolhiam os estojos após a execução do tiro, para fins de reciclagem. O

autor ainda citou que, ao longo da pesquisa bibliográfica, foi possível verificar que o Exército

Brasileiro publicou normas alinhadas com a PNRS. Observou-se ainda, que todos os níveis do

EB  estão  envolvidos  na  Logística  Reversa  e  possuem  seus  planos  com  a  finalidade  de

administrar os resíduos sólidos produzidos nos quartéis.

Alencar (2014, p. 124) expõe que “no que tange à logística reversa de pós-venda de

suprimento classe V (M) no âmbito do EB, reitera-se a inexistência de tal prática quando o

assunto é reciclagem de partes de munições e explosivos vencidos.”

O  mesmo  autor  ainda  aponta  que  quanto  a  logística  reversa  de  pós-consumo,  os

Batalhões  e  Depósitos  de  Suprimento,  além  da  13ª  Companhia  Depósito  Armamento  e

Munição, praticam esse tipo de logística, ao recolherem os estojos de munição encartuchada

das OM. Em seguida, todo esse material é encaminhado para o Depósito Central de Munições
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(DC Mun), OP a nível nacional, a fim de que seja providenciada a sua alienação para fins de

reciclagem.

Em complementação, Moura (2016, p. 51) cita que 

durante as entrevistas com militares que serviram em unidades responsáveis pela
execução  da  Logística  Reversa,  constatou-se  o  seguinte:  no  que  se  refere  à
reutilização/reciclagem dos estojos de munição deflagrados,  o material  é vendido
como latão ou derretido para a  confecção de placas comemorativas.  No passado
houve a tentativa de se recarregar as munições, entretanto, verificou-se que o custo
benefício para a recarga se mostrou ineficaz, uma vez que o cálculo homem/hora
para  o  trabalho  era  mais  caro  do  que  a  compra  da  munição  nova.  Além disso,
percebeu-se que haviam muitos acidentes/incidentes com as munições recarregadas
e muitos militares passaram a ter receio em atirar com esse tipo de munição.

A seguir será apresentada a legislação regulatória que ampara as ações do Exército

Brasileiro, no tocante às medidas a serem tomadas no tratamento de resíduos sólidos. 

3 A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

3.1 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010a) foi instituída pela

Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. A PNRS 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. 

 Os resíduos sólidos são conceituados na PNRS como 

material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado
a  proceder,  nos  estados  sólido  ou  semissólido,  bem  como  gases  contidos  em
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável  o seu lançamento na
rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica
ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL,
2010 a, p. 1).

Seguindo a classificação da PNRS contida no Art. 13, os estojos de munições podem

ser classificados quanto a origem como resíduos industriais e quanto à periculosidade como

não perigosos (BRASIL, 2010a).
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Ainda na PNRS (BRASIL, 2010a), o Art. 47 define que são proibidas as seguintes for-

mas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos: lançamento em praias, no mar ou

em quaisquer corpos hídricos e lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de

mineração, entre outras.

3.2 DIRETRIZ PARA A ADEQUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO À POLÍTICA

NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme está explícito na diretriz para adequação do Exército Brasileiro à PNRS

(BRASIL, 2010b,) é responsabilidade do EB, como Instituição, e a todo integrante da Força

Terrestre adotar as ações visando assegurar o alcance dos objetivos da Política Nacional de

Resíduos Sólidos, das diretrizes no âmbito interno e das demais determinações estabelecidas

na Lei e em seu regulamento.

Esta diretriz foi aprovada pela Portaria nº 1275, de 28 de dezembro de 2010. Neste

documento são dadas orientações e definidas as responsabilidades dos diversos órgãos do EB,

quanto ao tratamento dos resíduos sólidos, com base na PNRS, como se segue (BRASIL,

2010b, p. 2 - 6):

a. Responsabilidades comuns a todas as Organizações Militares

1)  Atualizar  as  normas  gerais  de  ação  relativas  ao  transporte,  armazenamento,

coleta, tratamento, destinação final e eliminação de resíduos sólidos, assim como todas as

medidas  passíveis de evitar  danos ou degradação ao meio ambiente,  que estejam em sua

esfera de competência.

2) Observadas as diretrizes do art. 21, citado na PNRS, e as orientações superiores,

elaborar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ajustado à realidade da região onde

a OM se encontra. 

3) Baseado nas orientações do Departamento de Engenharia e Construção e das

Regiões Militares (RM), contemplar a gestão de resíduos sólidos e o incentivo às atividades

de coleta seletiva e reciclagem no Plano Básico de Gestão Ambiental, tendo em vista fomentar

o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. 
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4)  Designar  responsável  técnico  habilitado  para  a  elaboração,  implementação,

operacionalização e monitoramento de todas as etapas de gerenciamento de resíduos sólidos,

incluindo o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

5)  Promover  o  acondicionamento  e  a  disponibilização  adequada  dos  resíduos

sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução [...].

6) Baseado nas orientações das Regiões Militares, adotar procedimentos e ações

para o funcionamento da logística reversa, de responsabilidade dos fabricantes, importadores,

distribuidores e comerciantes. 

b. Comando de Operações Terrestres (COTER) 

1)  Inserir  os  fundamentos,  princípios  e  diretrizes  da  PNRS  no  Programa  de

Instrução 

Militar. O exercício de tiro está incluído neste programa.

2)  Incentivar  a  aplicação  das  melhores  práticas  de  gerenciamento  de  resíduos

sólidos nas atividades operacionais de preparo e emprego da tropa.

c. Comando Logístico (COLOG) 

1) Estabelecer orientações gerais para as RM quanto aos procedimentos a se adotar

para a logística reversa, de modo que determinados resíduos sólidos gerados retornem aos

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes. 

2)  Estabelecer  orientações  específicas  para  o  gerenciamento  de  pneus,

combustíveis,  óleos  e  lubrificantes,  munições  e  artigos  de  subsistência  inservíveis,  assim

como resíduos industriais  provenientes das atividades logísticas. 

3)  Orientar  a  elaboração  dos  projetos  de  gerenciamento  de  resíduos  sólidos  de

parques  regionais  de  manutenção,  depósitos  de  suprimento,  batalhões  de  suprimento  e

batalhões logísticos.

 d. Regiões Militares 

1) Orientar  a confecção do Plano Básico de Gestão Ambiental  e  do Projeto de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos a serem elaborados pelas OM, incentivando as atividades

de coleta seletiva e de reciclagem, consideradas as peculiaridades de cada região. 

2) Baixar as normas relativas ao transporte, coleta, tratamento, destinação final e

eliminação de resíduos sólidos, assim como todas as medidas passíveis de evitar danos ou

degradação ao meio ambiente, que devam ser seguidas pelas OM. 
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3)  Avaliar  a  adequação  das  OM  à  PNRS  por  intermédio  de  indicadores  de

desempenho, tais como: aproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos, geração de receitas

por intermédio dos resíduos sólidos, quantidade de material reciclado, economia da OM com

a reciclagem etc. 

4) Definir  procedimentos e ações para o funcionamento da logística reserva,  de

responsabilidade dos fabricantes, distribuidores e comerciantes. 

 
3.3 POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO

A Política de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (PGAEB) foi aprovada pela

Portaria nº 1.138, de 22 de novembro de 2010, em consonância com a Política Nacional de

Meio Ambiente, “visando assegurar o aperfeiçoamento contínuo do desempenho do Exército

no tocante à preservação, proteção e melhoria da qualidade ambiental” (BRASIL, 2010c, p.

1).

Como  princípio  mais  relevantes  da  PGAEB para  o  presente  estudo,  pode-se  citar

(BRASIL, 2010c, p. 1):

Fortalecer os sistemas de ensino e de instrução militar na proteção e na conservação
do meio ambiente, por intermédio de: 
1) ação de comando na manutenção do equilíbrio ecológico e da sustentabilidade,
considerando o  meio  ambiente  como um patrimônio público  a ser  assegurado e
protegido;
2) racionalização do uso do solo, subsolo, água, ar e recursos vegetais; 
3)  preservação  ambiental  em  áreas  jurisdicionadas  ao  Exército  ou  empregadas
temporariamente.

Ademais, como indicado ainda na PGAEB, “Como integrante do Sistema de Gestão

Ambiental do Exército, todo militar, individualmente ou enquadrado em organismo coletivo, é

responsável  por  cumprir  legislação  ambiental  vigente  no  país”  (BRASIL,  2010c,  p.  4).

Ressalta-se que no contexto deste estudo, esse indivíduo é o militar que realizou o tiro com

seu armamento e portanto, deve recolher os estojos de munição, a fim de retirá-los do solo e

assim, não comprometer o meio ambiente.

Neste sentido, cabe aos militares de maior posto e graduação orientarem os demais

sobre a importância do recolhimento dos estojos de munição tanto nos estandes de tiro (tiro

estático dentro de área militar), quanto por ocasião dos exercícios no terreno (tiro em área

aberta). Desta forma, a PGAEB aponta que 
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os  responsáveis  pelas  atividades  desenvolvidas  nas  áreas  de  instrução  são
incumbidos  de  orientar  todos  os  participantes  sobre  a  conservação  do  meio
ambiente,  principalmente  no  tocante  à  flora,  à  fauna  e  aos  recursos  hídricos  e
fiscalizar o rigoroso cumprimento da legislação ambiental (BRASIL, 2010c, p. 4). 

Em seguida, será abordada a logística reversa executada no Exército Brasileiro e sua

regulamentação nos manuais oficiais da Força Terrestre.

4  A  REGULAMENTAÇÃO  DA  LOGÍSTICA  REVERSA  NO  EXÉRCITO

BRASILEIRO

O  Manual  de  Campanha  EB20-MC-10.204  –Logística  (BRASIL,  2014),  define  a

logística reversa como o conjunto de procedimentos para o planejamento e a execução do

fluxo inverso de recursos logísticos do usuário até a fonte de obtenção ou ponto de coleta à

retaguarda. Deve receber especial atenção pela possibilidade de gerar restrições à liberdade de

ação, devido às questões ambientais da atualmente conhecidas

Dessa forma, o mesmo documento (BRASIL, 2014) enfatiza que os mesmos órgãos

que executam a distribuição realizam a logística reversa. Desta forma, os planejamentos de

retorno são considerados desde a fase inicial da operação para evitar desperdício de recursos,

reduzir os impactos ambientais e ampliar as capacidades de transporte.

 O manual de Logística do EB (2014) descreve que 

os  mecanismos  de  reversão  de  materiais  devem  fazer  parte  dos  contratos  de
obtenção, comprometendo os fornecedores no destino final  de envases, rejeitos e
materiais recicláveis. Essas fases são intercambiáveis entre si, ocorrendo situações
em que a  obtenção  para  um determinado escalão  constitui  a  distribuição  para  o
escalão superior.
 

Ainda, no referido manual (2014) consta que na execução da logística reversa são

considerados  os  seguintes  aspectos:  responsabilidade  patrimonial,  disponibilidade  e

confiabilidade de dados dos sistemas de informações logísticas disponíveis, necessidades de

meios de transporte, pessoal e infraestrutura e definição da destinação final (exemplo: retorno

à cadeia de suprimento ou desfazimento).

 No que se refere à destinação final dos estojos o Manual de Desmancho de Munição

cita que “a destinação dos resíduos resultantes do desmancho deve ser coerente com o risco

que oferece e com a necessária preocupação com o Meio Ambiente” (BRASIL, 2015, p. 9-1). 
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Ademais, os resíduos resultantes e a destinação ideal (que pode mudar em função da

evolução da legislação, do material usado na fabricação, motivações internas e externas ao

Exército), são os seguintes (BRASIL, 2015, p. 9-1): 

a) Resíduos Metálicos e Não Metálicos Não Contaminados (inertes) - podem ser
alienados; 
b) Resíduos Metálicos e Não Metálicos Contaminados (espoletas, estopilhas, corpos
de granada com resíduos de explosivos e estojos com estopilhas ou espoletas não
deflagradas ou com resíduos de propelente) - devem ser destruídos; e 
c) restos de explosivos não utilizados no EEQ (Exame de Estabilidade Química) –
devem ser destruídos.

Por fim, antes de apresentar os métodos e as técnicas empregados nesta pesquisa, faz-

se  necessário  apontar  algumas  definições  e  classificações  de  munições  para  a  melhor

compreensão do processo.

Neste sentido, de acordo com o manual T 9-1903 - Armazenamento, Conservação,

Transporte  e  Destruição  de  Munições,  Explosivos  e  Artifícios,  o  suprimento  classe  V

(Munições) subdivide-se em munições, explosivos e artifícios (BRASIL, 1970, p. 100). Essa

classificação ainda está em vigor nos dias atuais,  balizando os estudos sobre esse tipo de

material, no âmbito do Exército Brasileiro. 

O referido manual (BRASIL, 1970) traz a definição de munições como engenhos de

guerra  com  a  finalidade  de  provocar  danos,  podendo  ser  carregadas  com  explosivos  ou

agentes químicos. Os tiros de salva e de exercício também podem ser chamados de munição, a

qual, por sua vez, pode ser classificada quanto as suas características, organização de seus

elementos, bem como quanto aos tipos de munições químicas.

No tocante às características, as munições podem ser subdivididas da seguinte forma

(BRASIL, 1970): para armamento leve, compreendendo aquelas que possuem calibre menor

do  que  0,60  polegadas,  utilizadas  em  revólveres,  pistolas,  fuzis,  carabinas,  mosquetões,

metralhadoras e fuzis metralhadoras, e munições para armamento pesado compreendendo os

calibres superiores a 0,60 polegadas, também denominadas de “tiros”, sendo utilizadas em

armas como rojões, morteiros, canhões e obuseiros [...].

No que tange as munições para armamento leve, estas são compostas dos seguintes

elementos: estojo, projétil, carga de projeção ou propelente e espoleta. 

No caso das munições para armamento pesado os seguintes elementos fazem parte dos

tiros:



11

a) Estojo: confeccionado em material não-ferroso, como o latão, é utilizado para unir
todos os elementos de uma munição dentro da arma, acelerando a cadência de tiro e
facilitando o manejo do armamento. 
b) Projétil: elemento causador de danos, com núcleo de chumbo, sendo revestido
(encamisado)  com  material  confeccionado  com  ligas-metálicas,  utilizando
combinações de zinco, cobre, estanho, níquel e aço. Além do dano normal, causado
pelo  projétil  comum,  os  projéteis  podem  ser  concebidos  para  causar  efeitos
traçantes, perfurantes, incendiários ou a combinação destes.
c) Carga de projeção ou propelente: elemento que proporciona a energia química
necessária  para  levar  o  projetil  a  frente,  por  meio  dos  gases  resultantes  de  sua
queima. É representado pelas pólvoras. 
d)  Espoleta ou cápsula de deflagração:  elemento que tem como função iniciar  a
queima  da  carga  do  propelente,  após  uma  excitação  externa.  Normalmente  é
composta  dos  seguintes  explosivos:  estifinato  de  chumbo,  azida  de  chumbo  ou
fulminato de mercúrio (ALENCAR, 2014, p. 102-103).

Quanto à organização de seus elementos caracterizado no Manual de Desmancho, as

munições classificam-se em (BRASIL, 2015, p. 4-1): 

a)  encartuchada  -  quando  utiliza  estojo  para  reunir  o  projétil  aos  elementos  de
projeção (carga de projeção, estopilha ou espoleta); a munição encartuchada pode
ser: engastada (utiliza o estojo preso rigidamente ao projétil) e desengastada (utiliza
o  estojo  separado  do projétil, permitindo variar as cargas de projeção); e
b)  desencartuchada - é a  que não utiliza estojo.  Os elementos (projétil,  carga de
projeção e estopilha) são carregados separadamente na arma.

                              

Concluindo a parte referente à pesquisa bibliográfica, se pode inferir que o assunto

logística reversa de estojos de munições é pouco explorado e encontrado em reduzidas fontes

de consulta, o que reforçou a necessidade de realização de maior coleta de dados por meio de

pesquisa de campo, apresentada a seguir.  

5 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA

Para atingir  o objetivo proposto de descrever  como ocorre o processo de logística

reversa  dos  estojos  de  munição,  levantar  os  possíveis  óbices  nesse  processo  e  propor

sugestões de melhoria para seu fluxo, a partir da percepção dos oficiais responsáveis pela

gestão de suprimento classe V (munições) nos OP do Exército Brasileiro, optou-se por um

estudo exploratório, com abordagem quantitativa e desenvolvido por meio de um estudo de

campo.

A pesquisa é exploratória pois, teve como objetivo apresentar uma maior familiaridade

com o  problema  logística  reversa  de  estojos  de  munições,  no  sentido  de  tornarem mais

explícitos os aspectos que envolvem o processamento desse material.
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A pesquisa  tem um desenho qualitativo-quantitativo,  uma vez  ter  sido  realizada  a

coleta de dados, seguida de um tratamento estatístico simples no qual foram considerados os

itens  que  receberam  o  maior  número  de  respostas  para  atender  cada  questionamento

apresentado na pesquisa de campo.

Quanto  ao  instrumento  específico  de  coleta  de  dados,  utilizou-se  a  documentação

indireta,  sendo  realizada  a  pesquisa  bibliográfica.  Ainda,  a  fim  de  levantar  maiores

informações  sobre  o  assunto,  foi  usada  a  documentação  direta  e  extensiva  por  meio  de

questionário com perguntas abertas e fechadas. 

Quanto ao estudo de campo, de acordo com Ruiz (1982, p. 50) "a pesquisa de campo

consiste na observação dos fatos tais como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no

registro de variáveis presumivelmente relevantes para ulteriores análises". 

Neste sentido, para coletar as informações sobre o processo de logística reversa de

estojos de munição foram enviados dois questionários.

O primeiro foi enviado a dois subtenentes integrantes da Seção de Gestão Logística de

Munições  e  Explosivos  da  Diretoria  de  Abastecimento  e  tiveram  por  objetivo  coletar,

exclusivamente, informações sobre o fluxo de atividades envolvidas na logística reversa dos

estojos de munição. 

O segundo questionário, de acordo com o apêndice “A”, foi respondido pelo Oficial

do Exército Brasileiro responsável pela logística de munições em cada um dos 13 (treze)

Órgãos Provedores existentes na Força Terrestre. Esses militares estão lotados nos Batalhões,

Depósitos ou Companhia de Suprimento, e desempenham as seguintes funções: Comandante

da Companhia de Suprimento Classe V (munições), Comandante da 13ª Companhia Depósito

de Armamento e Munições,  e Chefe do Centro de Operações de Suprimento do Depósito

Central de Munições.

A coleta de dados seguiu algumas etapas: foi feito o primeiro contato explicitando

aos  Subcomandantes  dos  quartéis  os  objetivos  do  trabalho  e  convidando  os  militares

responsáveis  pela  logística  dos  estojos  a  contribuírem  com  a  pesquisa.  Em  seguida,  o

questionário foi enviado por intermédio do e-mail oficial das OM para os participantes, com a

determinação de prazo máximo para a resposta e, por fim, o retorno do contato para retirar

dúvidas.

A análise  dos  dados  referentes  ao  tema  abordado  se  deu  em  caráter  objetivo,

envolvendo interpretação e compilação dos dados obtidos nos questionários respondidos pelos

militares nos quartéis, conforme se encontra no apêndice “B”.
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O  questionário  foi  aprovado  em  parecer  consubstanciado  do  CEP,  recebendo  o

número 2.280.111, em 17 de setembro de 2017.

   Por fim, destaca-se que foram enviados 13 (treze) questionários, sendo um para cada

OP existente no EB. Contudo, somente 7 (sete) oficiais responderam (53,84%). Os resultados

obtidos nesses questionários serão expostos e debatidos como se segue. 

 

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.

6.1  A  LOGÍSTICA  REVERSA  DE  ESTOJOS  DE  MUNIÇÕES  NO  EXÉRCITO

BRASILEIRO

6.1.1 O processo de logística reversa 

Mediante análise das respostas do primeiro questionário, que foi direcionado para o

processo de logística reversa, verificou-se que os estojos de munições se originam no local de

realização do tiro ou no desmanche/desmontagem da munição. 

No primeiro caso, ainda no local de realização do tiro, os estojos são reunidos em

cunhetes (caixas para armazenagem de munições) para serem transportados para as OM. Ao

chegar nos aquartelamentos, os estojos são pesados, separados por tipo e calibre, registrados

os pesos de cada cunhete em livro próprio e armazenados no paiol. A cada período de tempo,

mediante o acúmulo de quantidade considerável e não definida, todas as OM recolhem os

estojos, por meio de guia de recolhimento, ao Órgão Provedor regional. Os OP recebem os

estojos oriundos das OM, realizam uma conferência geral e armazenam o material de forma

centralizada. Nos OP, os estojos podem ter dois destinos: alienação por meio de processo de

leilão ou recolhimento ao DC Mun, localizado no Rio de Janeiro,  para alienação naquele

local.

No segundo caso,  o desmancho está previsto em manual próprio que define que a

atividade “só poderá ser executada por pessoal especializado e é de competência do Depósito

Central de Munição (D C Mun), dos depósitos regionais e dos estabelecimentos de pesquisas

e fabris” (BRASIL, 2015, p. 1-1).
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O destino final dos estojos de munições leves e pesadas, quando armazenados nos OP

ou no DC Mun é a alienação, pois, há interesse de empresas no aproveitamento do metal

(latão, aço etc) o qual é usado como matéria prima dos estojos. 

O  processo  de  alienação  poderá  ocorrer  de  forma  independente  nos  próprios  OP,

localizados em todas as regiões militares do país, ou serem recolhidos para fins de realização

de uma alienação centralizada no DC Mun, localizado no Rio de Janeiro. 

Quando a alienação de metais recicláveis é realizada no OP, todo o processo fica sob

encargo dessa OM. Nesse processo de alienação, primeiramente, os estojos são divididos por

lotes  contendo  uma  tonelada  e,  em seguida,  são  feitos  lotes  específicos  para  estojos  de

munição leve e outros para estojos de munição pesada. Estes lotes são avaliados e recebem

um valor mínimo para lance, por ocasião do leilão. Após a realização do leilão, os recursos

auferidos são destinados para o Fundo do Exército, sendo que 30% do montante arrecadado é

revertido para uso na OM que gerenciou o processo de alienação e os outros 70% é recolhido

para  o  Fundo  do  Exército.  O  vencedor  que  arrematou  o  lote  deve  retirar  o  material  e

armazená-lo em local  seguro.  Isto  devido às  características  bélicas  do mesmo que requer

cuidados especiais, a fim de não ser desviado e utilizado pelo crime organizado. 

O processo de alienação é realizado de forma semelhante para os estojos que foram

centralizados no DC Mun. A diferença está na quantidade de estojos alienados que atinge

várias toneladas, uma vez que este aquartelamento recebe e armazena estojos de todos os OP

do país, os quais não realizam a alienação em suas próprias instalações. 

Contudo, cabe destacar que a logística reversa dos estojos não completa o seu ciclo

total, conforme indicado na PNRS, pois, não ocorre o retorno dos estojos para as fábricas que

produziram o material tais como a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), a Indústria de

Material Bélico (IMBEL) ou a Empresa Gerencial de Produtos Navais (EMGEPRON), dentre

outras.  

6.1.2 A percepção dos entrevistados sobre o processo de logística reversa 

De acordo  com os  respondentes  da  pesquisa  de  campo,  atualmente,  o  volume  de

estojos de munição leve (calibres até 30mm), em toneladas, recebida das OM, anualmente,

nos OP está entre 5 e 15 toneladas. Já a quantidade de estojos de munição pesada (calibres

acima de 30mm inclusive), em unidade, recebida das OM, anualmente, nos OP é mais de 500
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unidades.  O  recolhimento  de  estojos  de  uma  mesma  OM  para  o  OP  ocorre  com  a

periodicidade de 6 meses a 1 ano e o recolhimento de estojos do OP para o DC Mun ocorre

com a periodicidade semestral.

A proporção entre a quantidade de munições fornecidas para as OM e a quantidade de

estojos recolhidos das OM após o tiro é de mais de 75%, havendo um militar responsável pelo

gerenciamento de estojos, mas que não possui a atribuição de controlar e comparar a propor-

ção entre a quantidade de munições fornecidas para as OM e a quantidade de estojos recolhi-

dos. Já a regulação do assunto “gerenciamento de estojos”, em qualquer um dos tipos de do-

cumentos oficiais no EB, ocorre de forma satisfatória.
Neste contexto, foi verificado que o recolhimento de estojos de munições pelas OM,

no tocante a quantidade e separação por tipo, também ocorrem de forma satisfatória. Ainda, os

estojos de munição, quanto à destinação, são recolhidos para o DC Mun e que não há um

grande volume de recurso obtido com a alienação de estojos nos OP, uma vez que, com exce-

ção do DC Mun, a maioria dos OP constantes do universo pesquisado não realiza este proce-

dimento.
Em relação ao tempo em média para a alienação de estojos, foi levantado que é de 3 a

6 meses. Prosseguindo no registro dos dados obtidos do questionário, observou-se que quanto

à eficiência, o processo de gerenciamento de estojos de munição ocorre de forma satisfatória.

De forma semelhante, quanto ao planejamento, o processo de gerenciamento de estojos de

munição oscila entre as classificações “satisfatório” e pouco satisfatório”. Além disso, obteve-

se a informação de que os estojos de munição não recolhidos após o tiro e deixados no solo

podem causar algum impacto ambiental.

6.1.3  A  opinião  dos  entrevistados  sobre  os  fatores  que  geram óbices  ao  processo  de

logística reversa 

Os seguintes óbices foram apontados pelos entrevistados quanto ao gerenciamento de

estojos de munição: dúvidas das OM quanto ao procedimento de recolhimento de estojos,

falta de controle quanto a quantidade de estojos que devem ser recolhidos, baixo nível de

recolhimento por algumas OM, falta de efetivo para o gerenciamento de estojos, indefinição

da quantidade  de  estojos  que  deve  ser  recolhida  e  dificuldade  em realizar  o  processo de

alienação de estojos.
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6.1.4 As oportunidades de melhoria do processo de logística reversa 

A partir  de informações coletadas nas entrevistas,  com a intenção de aprimorar os

processos e propor melhorias para o fluxo reverso de estojos, as seguintes oportunidades de

melhoria ficaram evidenciadas:

a) definir o prazo para o recolhimento de estojos das OM para o OP e o recolhimento

dos OP para o DC Mun, para criar uma rotina de trabalho e facilitar  o planejamento dos

envolvidos, no tocante à armazenagem, transporte ou possível alienação dos estojos;

b) definir a proporção de estojos que devem ser recolhidos para os OP, de acordo com

a quantidade de munições anteriormente recebida pelas OM. Desta forma, serão aumentados o

controle  e  a  quantidade  de  estojos  atualmente  recolhidos,  o  que  resultará  em  maior

arrecadação na alienação;

c)  aprimorar  a  documentação  existente  no  que  se  refere  ao  planejamento  do

processamento  dos  estojos,  a  fim de  definir  responsabilidades,  modos  de  agir  e  eliminar

lacunas de informações;

d) aprimorar as atividades de gerenciamento dos estojos destinando maior efetivo de

militares para desempenhar as funções correlatas;

e) implementar um controle mais efetivo no recolhimento dos estojos após o tiro, a fim

de minimizar a permanência de estojos no solo e o consequente dano ambiental; e 

f)  inserir  os estojos  no processo de compra de novas  munições junto às  empresas

fabricantes,  sendo negociado  o  fornecimento  desse  material,  como matéria  prima,  para  a

fabricação de munições em troca de uma redução nos custos de aquisição.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste momento, é oportuno retomar os objetivos deste estudo, quais sejam: descrever,

a partir da percepção dos oficiais responsáveis pela gestão de suprimento classe V (munições)
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nos OP do Exército Brasileiro, como ocorre o processo de logística reversa dos estojos de

munição, identificar os óbices do processo e propor sugestões de melhoria para seu fluxo.

Neste  sentido,  a  pesquisa  bibliográfica  permitiu  a  obtenção  de  dados  relativos  à

logística  reversa  num  contexto  geral  e  particularmente  do  fluxo  reverso  de  estojos  de

munições realizado no âmbito do EB. Foi possível também, levantar informações inerentes a

legislação ambiental e o tratamento de resíduos sólidos, o que proporcionou o embasamento

teórico da pesquisa. 

O estudo de campo possibilitou a obtenção de dados importantes que esclareceram

aspectos  ligados  à  quantidade  de  estojos  recolhidos,  periodicidade  de  recolhimentos,  a

documentação regulatória e a responsabilidades no gerenciamento dos estojos de munições.

Desta forma, ampliou-se o conhecimento sobre o assunto, à medida que os dados levantados

foram  consolidados  e  definiram  características  do  processamento  reverso  de  estojos  nos

Órgãos Provedores.

Diante dos achados do estudo, percebe-se que o  Exército Brasileiro desenvolve suas

atividades de logística reversa dos estojos de munição de forma satisfatória. 

Contudo,  óbices  referentes  ao recolhimento de estojos,  ao processo de alienação e

quanto a falta de pessoal envolvido no processo de gerenciamento de estojos de munição

foram apontados. 

Diante disto, foram identificadas algumas oportunidades de melhoria relacionadas à

regulação de procedimentos, aprimoramento do controle e destinação de pessoal para melhor

desenvolver a gestão do material. 

Ademais,  identificou-se  que  aos  estojos  são  originados  nos  locais  de  tiro  e  no

desmanche/desmonte das munições.

Em relação ao estojo originado no local de tiro, cabe destacar que há o adestramento

nas diversas OM e Campos de Instrução localizados em todo o país e que uma das atividades

compreende a execução do tiro que tem como resultado os estojos de munição ejetados pela

arma  e  lançados  ao  solo.  Por  sua  vez,  ocorre  o  surgimento  de  estojos  originados  pelo

desmancho de munições, quando a munição é desmontada e separado o estojo dos demais

componentes  da  munição.  Porém,  esse  procedimento  somente  é  realizado  por  militar

especialista, nas oficinas dos Órgãos Provedores, o que torna reduzido o volume produzido.

Posto isto, cabe destacar que o EB buscou atender a legislação ambiental vigente e em

consonância  com  a  PNRS  emitiu  sua  própria  diretriz,  além  de  uma  política  de  gestão

(PGAEB), a fim de orientar os diversos escalões da Força Terrestre e seus integrantes, quanto

à maneira correta de tratar os resíduos sólidos e mitigar possíveis impactos ao meio ambiente.
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Por fim, como limitação do estudo aponta-se que as entrevistas envolveram somente a

percepção dos oficiais responsáveis pela gestão de suprimentos da classe V (munições) nos

OP do Exército  Brasileiro e  a percepção de integrantes  da  Seção de Gestão Logística de

Munições e Explosivos da Diretoria de Abastecimento. Neste sentido, que em futuros estudos

busque-se envolver demais atores do processo, com o escopo de aprofundar os conhecimentos

na área.

THE REVERSE LOGISTICS OF AMMUNITION FACILITIES IN THE

PERCEPTION OF OFFICIAL SUPPLY OFFICERS OF CLASS V (AMMUNITIONS),

IN THE PROVISIONAL ORGANS OF THE BRAZILIAN ARMY

ABSTRACT

This work deals with the reverse logistics of ammunition cases in the Brazilian Army.

This study is justified by the need for better understanding and management of the logistical

process  of  ammunitions,  from their  distribution  and use to  the  return  of  already-released

ammunition, known as cases. In order to do so, it was decided to examine the reverse logistics

process  in  the  Military  Organizations  responsible  for  storing  Brazilian  Army ammunition

titled Provision Organs (PO), with the purpose of describing, in the perception of the official

class V supply managers (ammunition) in the POs of the Brazilian Army, as does the reverse

logistics process of the ammunition cases, identify the obstacles of this process and propose

suggestions  for  improvement  for  its  flow.  This  attempt  will  be  achieved  through  a

quantitative,  exploratory  study  based  on  a  field  survey  conducted  with  officers  directly

responsible for the ammunitions management in the POs. The results indicate that the reverse

logistics of cases occurs satisfactorily, with the possibility of implementing improvements in

the reverse flow of this material and mitigating possible impacts to the environment.

Keywords: Ammunition cases. Reverse logistic. Brazilian army.
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APÊNDICE A – PESQUISA DE CAMPO

TÍTULO: A LOGÍSTICA REVERSA DE ESTOJOS DE MUNIÇÕES NO EXÉRCITO
BRASILEIRO
CURSO: CURSO DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO DE ESTADO-MAIOR (CGAEM)
ALUNO:  TC  SERGIO  HENRIQUE  COTA  CHAGAS servindo  na  Diretoria  de
Abastecimento, em Brasília-DF.

PERFIL DO RESPONDENTE: Oficial do Exército Brasileiro na função de Comandante da
Companhia  de  Suprimento  Classe  V  (M)  dos  Depósitos  e  Batalhões  de  Suprimento  do
Exército  Brasileiro  (EB),  Comandante  da  13ª  Companhia  Depósito  de  Armamento  e
Munições, e Chefe do Centro de Operações de Suprimento (COS) do Depósito Central de
Munições (DC Mun).

OBJETIVO DA PESQUISA: obter dados consistentes do recolhimento, processamento e desti-
nação dos estojos de munições nos Órgãos Provedores (OP) do EB.

COMO A PESQUISA SERÁ FEITA:  questionário  enviado  ao  respondente  pelo  e-mail
oficial da Organização Militar (OM) ou via Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos
(SPED).

QUESTÕES
1. Qual a quantidade de estojos de munição leve (calibres até 30mm), em toneladas, é
recebida das OM, anualmente, no OP?
(a) Até 5 ton.
(b) Entre 5 e 15 ton.
(c) Entre 15 e 25 ton.
(d) Mais de 25 ton.

2. Qual a quantidade de estojos de munição pesada (calibres acima de 30mm inclusive),
em unidade, é recebida das OM, anualmente, no OP?
(a) Até 100 Un.

            (b) Entre 100 e 250 Un.
(c) Entre 250 e 500 Un.
(d) Mais de 500 Un.

3. O recolhimento de estojos de uma mesma OM para o OP ocorre com qual periodicida-
de?
(a) A cada 6 meses ou menos.
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(b) Entre 6 meses e 1 ano.
(c) Mais de 1 ano.
(d) Esporadicamente, de acordo com a necessidade de outras missões.

4. O recolhimento de estojos do OP para o DC Mun ocorre com qual periodicidade?
(a) Semestralmente.
(b) Anualmente.
(c) Intervalo maior que 1 ano.
(d) Não é recolhida e permanece no OP.

5. A proporção entre a quantidade de munições fornecidas para as OM e a quantidade de
estojos recolhidos das OM após o tiro se enquadra de que forma?
(a) Acima de 75% recolhido.
(b) Entre 50 e 75% recolhido.
(c) Entre 25 e 50% recolhido.
(d) Abaixo de 25% recolhido.

6. Existe um militar responsável pelo gerenciamento de estojos, tendo, dentre outras, a
atribuição  de  controlar  e  comparar  a  proporção  entre  a  quantidade  de  munições
fornecidas para as OM e a quantidade de estojos recolhidos das OM?
(a) Sim e possui a atribuição supracitada.
(b) Sim, mas não possui a atribuição supracitada.
(c) Não existe um militar responsável pelo gerenciamento de estojos

7. A regulação do assunto “ gerenciamento de estojos”, em qualquer um dos tipos de
documentos oficiais no EB, ocorre de forma:
(a) Muito satisfatória.
(b) Satisfatória.
(c) Pouco satisfatória.
(d) Insatisfatória.

8. O recolhimento de estojos de munições pelas OM, no tocante a quantidade, ocorre de
forma:
(a) Muito satisfatória.
(b) Satisfatória.
(c) Pouco satisfatória.
(d) Insatisfatória.

9. O recolhimento de estojos de munições pelas OM, no tocante a  separação por tipo,
ocorre de forma:
(a) Muito satisfatória.
(b) Satisfatória.
(c) Pouco satisfatória.
(d) Insatisfatória.

10. Os estojos de munição, quanto à destinação, são processados de que forma:
(a) Alienados nas OM.
(b) Alienados no OP.
(c) Recolhidos para o DC Mun.
(d) Alienados no DC Mun.
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    11. O recurso obtido com a alienação de estojos recebe qual destinação?
    (a) Aplicado totalmente no OP, em finalidades relacionadas ao Sup Cl V (M).
    (b) Aplicado parcialmente OP, em finalidades relacionadas ao Sup Cl V (M), pois, parte é
recolhido para o Fundo do Exército.
    (c) Não há alienação no OP.

    12. Se o OP realizar a alienação de estojos, quanto tempo em média tem a duração de todo
o processo:
    (a) Até 3 mês.
    (b) Entre 3 e 6 meses.
    (c) Entre 6 meses e 1 ano.
    (d) Mais de 1 ano.

    13. Quanto à eficiência, o processo de gerenciamento de estojos de munição ocorre de
forma:
    (a) Muito satisfatória.
    (b) Satisfatória.
    (c) Pouco satisfatória.
    (d) Insatisfatória.

    14. Quanto ao planejamento, o processo de gerenciamento de estojos de munição ocorre de
forma:
    (a) Muito satisfatória.
    (b) Satisfatória.
    (c) Pouco satisfatória.
    (d) Insatisfatória.

    15. Quanto a afirmação de que os estojos de munição não recolhidos após o tiro e deixados
no solo podem causar algum impacto ambiental o Sr:
    (a) Concorda.
    (b) Concorda parcialmente.
    (c) Discorda parcialmente.
    (d) Discorda.

    16. O respondente pode usar este espaço para informar possíveis óbices no gerenciamento
de estojos de munição.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

    17. O respondente pode usar este espaço para realizar sugestões quanto às melhorias a
serem implementadas no gerenciamento de estojos de munição.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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APÊNDICE B – GRÁFICOS PARA ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO

Quadro  1 -  Quantidade  de  estojos  de  munição  leve  (calibres  até  30mm),  em  toneladas,

recebida das OM, anualmente, no OP.

Quadro 2 - Quantidade de estojos de munição pesada (calibres acima de 30mm inclusive), em

unidade, recebida das OM, anualmente, no OP.

Quadro 3 – Periodicidade do recolhimento de estojos de uma mesma OM para o OP.
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 Quadro 4 – Periodicidade do recolhimento de estojos do OP para o DC Mun.

Quadro 5 – Proporção entre a quantidade de munições fornecidas para as OM e a quantidade

de estojos recolhidos das OM após o tiro.

Quadro 6- Existência de um militar responsável pelo gerenciamento de estojos, tendo, dentre

outras,  a atribuição de controlar  e  comparar  a  proporção entre  a  quantidade de munições

fornecidas para as OM e a quantidade de estojo*s recolhidos.

Quadro 7-  Regulação do assunto “ gerenciamento de estojos”, em qualquer um dos tipos de

documentos oficiais no EB.
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Quadro 8- Recolhimento de estojos de munições pelas OM, no tocante a quantidade.

Quadro 9-  Recolhimento de estojos de munições pelas OM, no tocante a separação por tipo.

 

Quadro 10- Processamento de estojos de munição, quanto à destinação.

 

Quadro 11- Destinação do recurso obtido com a alienação de estojos.
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Quadro 12- Tempo médio da duração de todo o processo de alienação.

Quadro 13- Eficiência no processo de gerenciamento de estojos de munição.

Quadro 14- Planejamento do processo de gerenciamento de estojos de munição.
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Quadro 15- Afirmação de que os estojos de munição não recolhidos após o tiro e deixados no

solo podem causar algum impacto ambiental.
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