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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa trata da implementação da Logística Reversa nas operações de 
Garantia da Lei e da Ordem, semelhantes à Operação São Francisco, para garantir 
e/ou aumentar a liberdade de ação do comando da Força Terrestre Componente em 
campo. A partir de um estudo de caso no 7º Contingente da referida operação, 
levantou-se dados que pudessem relacionar a liberdade de ação com o implemento 
do fluxo reverso. Para tanto, esta dissertação utilizou pesquisas bibliográficas, coleta 
documental, entrevistas exploratórias, um estudo de campo e pesquisas de opinião. 
O trabalho aborda as características da logística empresarial e militar terrestre, sua 
influência e importância para as operações no amplo espectro, com foco para a 
Garantia da Lei e da Ordem, culminando com a necessidade de sistematizar um fluxo 
reverso que integre o planejamento da Força Terrestre Componente quando 
empregada como Força de Pacificação em situações semelhantes a ocorrida no 
Complexo de Comunidades da Maré. Além desses conceitos, são apresentados os 
estamentos legais que regem a política de descarte correto e reaproveitamento de 
rejeitos e resíduos gerados em missão, enfatizando os itens abarcados pela Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. Em seguida, são acrescidos os resultados obtidos por 
meio de um levantamento em campo, no qual coletou-se dados das Organizações 
Militares componentes do contingente em estudo, no qual obteve-se resultados 
concretos de destinação de resíduos. Na ocasião verificou-se a falta de um 
planejamento que sistematize o fluxo reverso nas Forças-Tarefa constituídas, e sua 
influência para a salubridade da tropa e possibilidade de afetar a imagem da Força. O 
estudo comprovou a capacidade da Logística Reversa em dirimir brechas que possam 
mitigar a credibilidade do Exército Brasileiro frente a população nacional em virtude 
de exposição desnecessária à mídia, fruto da veiculação informacional de não 
cumprimento legal por parte da Força Terrestre. Os resultados também demonstraram 
que a implementação de uma etapa de coleta torna-se viável para a Força Terrestre 
Componente em operações de Garantia da Lei e da Ordem, sendo concretizado com 
uma proposta de modelo base para planejamento da execução de um plano de 
Logística Reversa. Como conclusão, são apresentados argumentos que comprovam 
a importância do assunto em estudo, sua contribuição para o engrandecimento das 
ações das tropas em Garantia da Lei e da Ordem, bem como deixam evidentes sua 
influência na imagem da Força, em questões de legislação e preservação ambiental, 
culminando com o incremento da liberdade de ação proporcionada aos comandantes 
de Força Terrestre Componente e Força-Tarefa, em campo. 
 

 

Palavras-chave: Logística Reversa. Força Terrestre Componente. Operações de 
Garantia da Lei e da Ordem. Liberdade de ação. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The present research deals with the implementation of Reverse Logistics in the Law 
and Order Assurance operations, similar to Operation São Francisco, to guarantee 
and/or increase the freedom of action of the Ground Force Component command in 
the field. Based on a case study in the 7th Contingent of this operation, data were 
collected that could relate freedom of action to the implementation of the Reverse 
Logistics. Therefore, this dissertation was used of bibliographical researches, 
documentary collection, exploratory interviews, a field study and opinion polls. The 
paper deals with the concepts and characteristics of terrestrial business and military 
logistics, their influence and importance for operations in the broad spectrum, with a 
focus on Law and Order Assurance operations, culminating in the need to systematize 
a reverse flow that integrates Ground Force Component planning when employed as 
a Force of Pacification in situations similar to that occurred in the Complex of 
Communities of the Maré. In addition to these concepts, the legal provisions governing 
the correct disposal policy and reuse of tailings and waste generated in the mission 
are presented, emphasizing the items covered by the National Policy on Solid Waste. 
Then, the results obtained by means of a field survey were collected, in which data 
were collected from the Military Organizations components of the contingent of the São 
Francisco operation under study, in which concrete results of waste disposal were 
obtained. At the time, there was a lack of planning to systematize the reverse flow in 
the Task Forces, and its influence on the salubrity of the troop and the possibility of 
affecting the image of the Army. The study proved the ability of Reverse Logistics to 
resolve gaps that may to mitigate the credibility of the Brazilian Army against the 
national population due to unnecessary exposure to the media, as a result of the 
informational dissemination of legal non-compliance by the Army. The results also 
demonstrated that the implementation of a collection step becomes feasible for the 
Ground Force Component in Law and Order Assurance operations, being materialized 
with a proposal of base model for planning the execution of a reverse logistics plan. As 
a conclusion, arguments are presented that prove the importance of the subject being 
studied, its contribution to the aggrandizement of the actions of the troops in Law and 
Order Assurance operations, as well as their evident influence in the image of the 
Army, in matters of legislation and environmental preservation, culminating with the 
increase of the freedom of action provided to Ground Force Component and Task 
Forces commanders in the field. 
 
 
 
 
Keywords: Reverse Logistics. Ground Force Component. Law and Order Assurance 
operations. Freedom of action. 
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 INTRODUÇÃO 
 

Em tempos de globalização e incremento do consumo de produtos, é clara a 

percepção da necessidade de descarte adequado de embalagens e outros insumos, 

bem como o reaproveitamento, quando possível, dos detritos gerados. É evidente que 

a ausência de uma estrutura ou mecanismo de logística que não atenda a essa 

reversão de material impacta diretamente ao meio ambiente e à população. Assim, 

torna-se claro a necessidade de a atividade logística integrar-se com as questões 

ambientais do meio a que se insere. Essa situação impõe que estratégias sejam 

elaboradas, visando atender às necessidades e responder às demandas da sociedade 

nos campos tocantes aos fatores governamentais e sociais, particularmente em 

relação ao desenvolvimento sustentável e meio ambiente. 

Baseado nessa afirmação, algumas empresas vêm adotando a Logística 

Reversa, que abarca um conjunto de conceitos e princípios que podem ser integrados 

à atual conjuntura do Exército, permitindo aprimorar a Logística Militar Terrestre. 

Neste assunto, nota-se que a Força volta sua doutrina para os moldes da logística 

empresarial clássica, incorporando vários dos seus aspectos, principalmente da 

importância do fluxo direto, que se constitui na seguinte sequência: fornecedores à 

indústria à distribuidores à comerciantes à consumidores, não inserindo o fluxo 

reverso.  

Partindo dessa vertente, o Comandante do Exército aprovou a Diretriz para a 

adequação do Exército Brasileiro à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lei 

federal que equacionou o retorno de produtos usados dentro das cadeias de 

suprimentos, deixando implícita a importância da mentalidade de Logística Reversa 

para a Instituição. Nas Organizações Militares em que percebemos esse fluxo, nota-

se que é realizado de forma pouco sistematizada. 

Nessa conjuntura, por não existirem prescrições claras a respeito do assunto, 

deixa de ser explorada uma importante ferramenta estratégica em suas 

potencialidades. Este fato reduz a eficiência logística da Força Terrestre, na medida 

em que cria dificuldades para se atender, de forma adequada, as demandas 

existentes nas estruturas logísticas, em situação de conflito. 

Conforme o manual de campanha – Operações – EB70-MC10.223 (2017), no 

espectro das operações de cooperação e coordenação com agências está inserida a 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Neste tipo de operação militar são importantes a 
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discussão e o aprimoramento de medidas logísticas que não só atendam ao fluxo 

direto. A atuação da Instituição em território nacional, a legislação de resíduos sólidos, 

a preocupação da sociedade com assuntos relacionados ao meio ambiente, bem 

como a manutenção da imagem da Força, torna-se imprescindível a discussão e o 

aprimoramento de medidas logísticas que atendam aos percursos de fornecimento de 

insumos e retorno de resíduos e rejeitos.  

Neste escopo, dar-se-á ênfase à coleta de insumos utilizados por 

equipamentos militares, como baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e 

embalagens, entre outros. Tais medidas visam tornar o ambiente salubre e contribuir 

para a manutenção da credibilidade das Forças Armadas, etapa viável de execução 

por uma força em operações de GLO. 

Por fim, como coleta, entende-se como o processo utilizado para o 

recolhimento e a reunião adequada dos resíduos e rejeitos gerados, não só pela 

similaridade, como processado em uma coleta seletiva, mas na separação de itens 

específicos para a destinação adequada. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Na atualidade, apesar de ser enfatizado no manual de campanha – Logística – 

EB20-MC-10.204 (2014) a possibilidade de restrição à liberdade de ação pela 

ausência de um fluxo de coleta de resíduos e rejeitos do ambiente operacional, o 

Exército Brasileiro ainda não dispõe de uma estrutura voltada para a atividade de 

Logística Reversa (LR) em operações de GLO.  

Por não haver uma doutrina específica para a LR operacional no Exército 

Brasileiro, a Força permanece defasada em relação à legislação vigente e às 

percepções da sociedade contemporânea, uma vez que o meio ambiente é um fator 

preponderante no arcabouço das preocupações mundiais e fator de constante 

fiscalização de Órgãos voltados para o tema e de uma parcela crítica da população. 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que estabeleceu a Política Nacional 
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de Resíduos Sólidos (PNRS), reúne princípios e medidas a serem adotados pelas 

Instituições com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente 

adequado dos resíduos sólidos. Comparando os dados deste instrumento legal com 

a logística reversa, é evidente que o Exército Brasileiro necessita prosseguir em seu 

processo de adequação aos princípios da Política Nacional. 

A fim de estruturar a PNRS na Força, o Comando do Exército instaurou a 

Portaria nº 1.275, de 28 de dezembro de 2010, que estabelece a Diretriz para a 

adequação da Instituição à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa medida atribui 

funções e ações para os Órgãos da Força Terrestre em todos os níveis, ficando 

evidente a preocupação em se adequar à legislação em vigor e instituir uma logística 

reversa com foco na preservação do meio ambiente. 

Tal fator cresce de importância na atualidade uma vez que verificamos o 

emprego constante das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem, ficando 

evidente nas recentes operações de cooperação e coordenação com agências no 

município do Rio de Janeiro e em outros Estados da Federação. Empregado dessa 

forma, é clara a exposição à opinião popular em assuntos civis, inserindo as questões 

ambientais neste quesito. 

A história recente demonstrou a necessidade de se estruturar um fluxo reverso 

ou o descarte adequado de suprimentos por parte das tropas empregadas nas 

missões supracitadas. Durante a Operação São Francisco, foi evidente a necessidade 

de se instituir uma reversão, na fase de coleta de resíduos e rejeitos, a fim de manter 

a qualidade dos trabalhos internos da área onde estavam localizadas as Forças-

Tarefa (FT).  

Concentrado no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), no Rio 

de Janeiro, a quantidade de insumos gerados pelo desgaste de material era 

desproporcional ao espaço físico utilizado pela Força de Pacificação, principalmente 

nos postos de manutenção de viaturas. Tornava-se necessário o correto descarte e 

coleta dos itens, a fim de manter o bem-estar físico da tropa e permitir a manutenção 

da vida vegetativa daquele estabelecimento de ensino militar. 

Nesse viés, ficou evidente a necessidade de se instituir um processo coerente 

de recolhimento e descarte de resíduos, haja vista o mesmo se dar de forma não 

sistematizada e sem aproveitamento ou ganhos reais para a Força. A grosso modo, 

pode-se inferir que se percebeu a política de “quebra-galho” para a realização do fluxo 

reverso. Vale ressaltar que o descarte inadequado poderia gerar descontentamento 
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da população local e possível perda da credibilidade do Exército naquele espaço. Tal 

fato acarretaria em prejuízos para a imagem e para a liberdade de ação das tropas 

em operações. 

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

Com base nos fatos apresentados, tem-se o seguinte questionamento: 

A ausência de planejamento para a execução da logística reversa por meio da 

coleta de resíduos abarcados na PNRS, gerados pela Força Terrestre nas operações 

de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), interferem na conquista e manutenção da 

liberdade de ação das tropas? 
O problema apresentado será avaliado durante a execução da Operação São 

Francisco, no complexo de comunidades da Maré, no município do Rio de Janeiro/RJ, 

em seu sétimo contingente, levando-se em consideração a Força Terrestre 

Componente (FTC), valor Grande Unidade (GU). O período de estudo, conforme 

mencionado, abarca de abril a julho de 2015. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A fim de identificar a resposta ao problema apresentado foram traçados 

objetivos que permitam esclarecer este questionamento. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Esta pesquisa objetiva propor um modelo de plano de logística reversa nas 

operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), com base na Operação São 

Francisco, no período de abril a julho de 2015. O foco será a execução da etapa de 

coleta de resíduos e rejeitos. 

Como modelo, entende-se que será proposto um documento ou anexo que 

possa ser usado para reprodução ou exemplo para produzir algo semelhante. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para a consecução do objetivo geral e esquematização da sequência de 

conhecimentos necessários para esclarecimento do assunto a ser estudado, os 

seguintes objetivos específicos são necessários:  

a) Identificar os conceitos da logística empresarial contemporânea; 

b) Apontar a legislação pertinente a resíduos sólidos; 

c) Enunciar a Diretriz para a adequação do Exército Brasileiro à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); 

d) Definir o amplo espectro das operações; 

e) Definir o conceito de liberdade de ação da FTC, com ênfase nas operações 

de GLO; 

f) Descrever a FTC nas operações de GLO; 

g) Apontar os conceitos relativos à Logística Militar Terrestre; 

h) Apresentar a Logística Reversa; 

i) Registrar a Logística Reversa aplicada na Operação São Francisco, no 

período de abril a julho de 2015; 

j) Enunciar a doutrina e emprego da logística reversa na Marinha do Brasil 

(MB) e na Força Aérea Brasileira (FAB) e em Forças Armadas estrangeiras; 

k) Esquematizar uma proposta de sistema de coleta de resíduos e rejeitos 

pelas FTC nas operações de Garantia da Lei e da Ordem;  

l) Verificar a necessidade de uma estrutura de logística reversa nas Operações 

de GLO;  

m) Verificar a relação entre a implementação da logística reversa em operações 

de GLO e a liberdade de ação da FTC; e 

n) Apresentar um modelo de plano de logística reversa a ser utilizado em 

operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO  

 

O planejamento da coleta de resíduos e rejeitos contribui para aumentar a 

operacionalidade do Exército Brasileiro na medida em que consiste em um dos fatores 

que pode corroborar na conquista e manutenção da liberdade de ação das tropas em 
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operações no amplo espectro, sistematiza o fluxo reverso da FTC, valor Grande 

Unidade, atende às demandas administrativas relacionadas a temas como 

preservação ambiental, questões legais e constitui uma visão holística sobre a 

Logística Militar Terrestre. 

A fim de analisar a aplicação da logística reversa nas Operações de Pacificação 

para garantir a liberdade de ação da FTC, foram investigadas as seguintes questões 

de estudo: 

a. Como se desenvolve a logística empresarial e quais as suas contribuições 

para o sistema logístico militar? 

b. Como se desenvolve a logística militar terrestre? 

c. O que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e qual sua 

influência na Força Terrestre? 

d. O que é a logística reversa e como ela é desenvolvida no Exército Brasileiro? 

e. Quais as experiências em logística reversa nas Forças Armadas 

estrangeiras, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira? 

f. O que é a Força Terrestre Componente (FTC)? 

g. O que são as operações no amplo espectro? 

h. O que é e como se desenvolve uma operação de Garantia da Lei e da Ordem 

no escopo das operações de cooperação e coordenação com agências? 

i. O que define a liberdade de ação em operações, especificamente em relação 

à logística da FTC em operações de GLO? 

j. Como foi estruturada a operação São Francisco, como período de atuação, 

tropa empregada, ambiente operacional? Podemos inferi-la no rol de GLO? 

k. Como foi estruturada e conduzida a logística na operação São Francisco? 

l. A execução da LR é influenciada pelo ambiente operacional e contribui para 

o êxito da operação? 

m. Há registros de lições aprendidas sobre LR na operação São Francisco? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O estudo se torna relevante devido ao pioneirismo no Exército, visando propor 

uma pesquisa mais aprofundada sobre a logística reversa nas operações de GLO, 

com ênfase na fase de coleta de resíduos e rejeitos. 
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Nesse contexto, o trabalho busca aplicar os conceitos da logística reversa nas 

fases do processo operativo, propor a redução de gastos com o abastecimento e 

retorno de insumos, fruto da integração entre os fluxos direto e reverso, além de 

sugerir a criação de estruturas voltadas para o assunto em questão e a 

sustentabilidade do campo de batalha. 

Na área social, destaca-se o atendimento ao incremento da opinião pública 

referente às questões ambientais, à necessidade da Instituição de se adequar à 

legislação pertinente e corroborar para a manutenção da boa imagem da Força junto 

à sociedade brasileira. Essa ação contribuirá para a inserção da estrutura logística da 

Força Terrestre na vanguarda dos estudos realizados sobre a logística no cenário 

nacional, bem como adotar medidas já definidas como fundamentais por Exércitos 

que se destacam no mundo, como o norte-americano. 

A pesquisa contribuirá para propor um sistema de fluxo reverso dos insumos, 

especificamente a coleta, nas operações de GLO, além de colaborar para o 

incremento do conceito de logística reversa na Instituição, de modo a caracterizar e 

tornar importante o assunto nas diversas fases de planejamento das FTC, valor 

Grande Unidade, em operações de cooperação e coordenação com agências. 
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 METODOLOGIA 
 

Apresentados os conceitos iniciais de pesquisa, passa-se ao detalhamento dos 

procedimentos adotados para a execução dos estudos desse trabalho. Pretende-se 

descrever como serão realizadas as atividades e solucionar o problema. 

Isto posto, e a fim de melhor encadeamento de ideias, esta seção foi dividida 

nos seguintes tópicos: objeto formal de estudo, amostra e delineamento de pesquisa. 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

Esta pesquisa tem por finalidade abarcar a doutrina e legislação vigentes sobre 

logística reversa e sua aplicabilidade nas operações de Garantia da Lei e da Ordem, 

especificamente na Operação São Francisco.  

Espera-se contribuir para a organização de uma logística reversa operacional, 

voltada para a etapa de coleta, a fim de conquistar e manter a liberdade de ação da 

Força Terrestre Componente em operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

Norteando a investigação do problema levantado, surgem variáveis que 

derivam diretamente da premissa apresentada. Tomando por base o problema e os 

objetivos a serem atingidos, foram levantadas as seguintes variáveis nessa pesquisa: 

a. Independente: ausência de planejamento para a execução da logística 

reversa; e 

b. Dependente: conquista e manutenção da liberdade de ação das tropas. 

Assim, o contexto da pesquisa desenvolve-se na geração de capacidade de 

estabelecer um fluxo reverso nas FTC, numa operação semelhante à São Francisco, 

no complexo de comunidades da Maré/RJ, no período de abril a julho de 2015, em 

adequação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que conquiste ou mantenha a 

liberdade de ação das tropas em operação. 

 

2.1.1 Definição conceitual das variáveis 

 

A fim de exprimir o significado de logística reversa e seu relacionamento com 

as operações militares referenciadas na presente pesquisa, levantou-se as seguintes 
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variáveis para o problema em questão: 

✓ Variável I: ausência de planejamento para a execução da logística reversa. 

No presente estudo, a variável I pode ser entendida como a capacidade de 

planejamento de Logística Reversa pelo Oficial de Logística do Estado-Maior (EM) da 

FTC, por meio de um sistema de coleta de resíduos e rejeitos de equipamentos 

militares em operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

✓ Variável II: conquista e manutenção da liberdade de ação das tropas. 

A variável II foi definida como a consequência de um planejamento de LR para 

as tropas empregadas na Operação São Francisco. Buscou-se relacionar a 

consequência da ausência da etapa de coleta para a liberdade de ação necessária ao 

cumprimento da missão e sucesso nas operações, principalmente nas questões 

ligadas ao meio ambiente, à salubridade da tropa empregada e à opinião pública. 

Procurou-se sentir a capacidade das tropas para atuar de forma “livre” no Teatro de 

Operações (TO), contando com uma coleta adequada de resíduos e rejeitos. 

 

2.1.2 Definição operacional das variáveis 

 

A fim de entender as variáveis apresentadas, torna-se necessário um rápido 

conhecimento de seus principais termos para que se possa atingir um grau de 

raciocínio lógico a que se pretende chegar com essa pesquisa. 

Para tal, entende-se que a liberdade de ação é a capacidade de pessoas e 

Instituições terem autonomia e não haver restrições para que ajam dentro dos 

princípios que lhe couberem e forem pertinentes, sendo limitadas apenas por normas 

legítimas. Do exposto, entende-se esses preceitos por regras impostas pelo Poder 

Legislativo e elaboradas de acordo com o artigo 5º, inciso II da Constituição Federal 

(1998). Esse estamento legal deixa claro que todos tem a liberdade de fazer ou não 

que bem entender, salvo quando a lei determine o contrário. 

Relativo à logística reversa, tem-se o entendimento de que é um subitem de 

um plano logístico caracterizado por promover o retorno ou descarte dos suprimentos 

cedidos a uma tropa em operações, com a finalidade de prover um combate 

sustentável, ao mesmo tempo que gera benefícios materiais e operacionais para a 

tropa empenhada. É válido salientar que esse fluxo não se restringe ao retorno de 

material de um pós-conflito, e sim de uma sistemática de coleta constante de insumos, 
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gerando um processo reverso durante todo a operação. 

Apresentadas essas definições, passa-se a definir operacionalmente essas 

variáveis conforme os quadros seguintes: 

QUADRO 1 – Definição operacional da variável independente. 
Fonte: o autor. 

QUADRO 2 – Definição operacional da variável dependente. 
Fonte: O autor. 
 

Partindo desses dados, busca-se chegar à resolução de um problema notável 

nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem, em que se percebeu que a 

implementação da logística reversa pode reverberar em conquistas e/ou perdas nas 

ações militares da missão, podendo interferir, direta ou indiretamente, na liberdade de 

Variável 
independente 

Dimensões Indicadores Formas de medição 

Planejamento 
para a 

execução da 
logística 
reversa 

Plano de gestão 
ambiental 

- Aplicação dos 
estamentos legais nas 
operações militares. 

- Questionários para 
militares que 

participaram da 
Operação São 
Francisco VII; 

- Pesquisa 
bibliográfica; 
- Consulta a 

relatórios da Força 
de Pacificação (F 

Pac); e 
- Entrevistas com 
especialistas na 
área de logística 
militar e reversa. 

Plano de comando 
e controle 

- Atribuição de 
responsabilidades de 

LR em todos os níveis; 
e 

- Controle sobre as 
atividades logísticas da 

tropa. 

Operacionalização - Execução da coleta. 

Variável 
dependente 

Dimensões Indicadores Formas de medição 

Liberdade de 
ação das 

tropas 

Manobra 
operacional 

- Execução das 
manobras táticas no 

ambiente operacional 
com mínimo de 

restrições. 

- Questionários aos 
militares que 

participaram da 
Operação São 
Francisco VII; 

- Pesquisa 
bibliográfica; 
- Consulta a 

relatórios da Força 
de Pacificação (F 

Pac); e 
- Entrevistas com 
especialistas na 
área de logística 
militar e reversa. 

Execução logística 
- Aplicação da etapa de 

coleta da logística 
reversa na operação. 

Questões 
ambientais e de 
opinião pública 

- Ausência de críticas 
por parte da população 

local e da mídia em 
geral; e 

- Apoio de órgãos de 
fiscalização do meio 

ambiente. 
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ação das tropas empregadas. 

 

2.2 POPULAÇÃO 

 

Como população utilizada para a execução da pesquisa foram considerados 

todos os participantes diretos nos assuntos desse trabalho, integrantes da Operação 

São Francisco VII.  

A fim de compreender as peculiaridades da Logística Reversa na Força de 

Pacificação VII, no complexo de comunidades da Maré/RJ, foi estudada a população 

composta por 06 (seis) oficiais do EB que integraram o contingente em estudo, 

participantes da operação, e que exerceram as atividades de planejamento e 

condução da Função de Combate Logística, enquadrados no EM da Força de 

Pacificação (F Pac) ou de suas FT como Chefe da 4ª Seção. A população é pequena, 

mas envolve todos os responsáveis por desenvolver assuntos logísticos na operação 

supracitada. 

Fruto da diminuta população, fica dispensada a realização de cálculos 

amostrais à referida pesquisa, sendo os dados aproveitados diretamente dos 

instrumentos utilizados. 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento da pesquisa contemplará a atividade de coleta em logística 

reversa aplicada à Força Terrestre Componente, valor Grande Unidade, em 

operações de Garantia da Lei e da Ordem e a esquematização de assuntos de 

interesse para possível inserção de tópicos nos manuais relacionados a Logística 

Militar Terrestre. 

O presente estudo caracterizou-se por utilizar o método de abordagem indutivo, 

a partir do momento que partimos de um estudo do problema na Operação São 

Francisco e pretendemos generalizar para as demais operações de Garantia da Lei e 

da Ordem. Ainda, foi utilizado o procedimento de estudo de caso para a construção 

do modelo de análise e solução do problema de pesquisa, uma vez que essa forma 

de abordagem conseguimos aproveitar uma situação real em que o problema ocorreu 
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para estudar possibilidades de solução para outros casos semelhantes. Assim, 

pretende-se induzir ao questionamento e solução de como a logística reversa pode 

colaborar para a conquista e manutenção da liberdade de ação da FTC neste tipo de 

operação militar. 

De acordo com Rodrigues (2006, p. 36), quanto ao tipo, a pesquisa é de 

natureza aplicada, pois tem por objetivo gerar conhecimentos de aplicação prática, 

que proporcionem a expansão de conhecimentos na área de logística do Exército 

Brasileiro (EB). A abordagem adotada é de cunho qualitativo, pois se busca apreender 

dimensões como a subjetividade e a individualidade.  

Com base no objetivo geral desta investigação, concluiu-se que se trata de uma 

pesquisa descritiva, que visa a estabelecer relações entre as variáveis estudadas. Na 

presente pesquisa, esta relação foi entendida como o planejamento de execução da 

coleta de suprimentos e a definição de uma sistemática a ser estruturada e executada 

por uma FTC valor GU. Apesar do EB conhecer e citar em seus manuais o conceito 

de logística reversa, faltam pesquisas com embasamento científico que identifiquem 

como pode ser viabilizada a sua implementação nas operações militares, com ênfase 

para as operações de GLO. 

No tocante à técnica de obtenção de dados, inicialmente o estudo utilizou a 

modalidade de coleta documental, a fim de reunir o conhecimento necessário ao 

estudo aprofundado das partes que compõem o problema, com levantamento e 

seleção da bibliografia, leitura analítica e fichamento das fontes. Em seguida, por meio 

de pesquisa de campo e questionários, foram levantadas as impressões e ações de 

elementos com experiência em atividades logísticas. Os resultados obtidos foram 

analisados e incluídos no estudo. 

Posteriormente, foram angariados dados adicionais por meio da realização de 

uma pesquisa de campo que coletou opiniões dos militares com relação às dimensões 

das variáveis. 

 

2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

A amostra material abarca manuais, documentos e literaturas empregados na 

revisão de literatura, e está descrita, assim como o seu universo de seleção, de forma 

precisa e objetiva no item 2.3.1 (procedimento para a revisão da literatura). 
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A revisão da literatura foi realizada a partir de pesquisa bibliográfica por meio 

de consultas às principais revistas nacionais e internacionais de assuntos militares e 

livros publicados por civis e militares, a manuais de Campanha, Instruções Provisórias 

e Cadernos de instrução do EB, às bibliotecas da Escola de Comando e Estado-Maior 

do Exército, da Escola de Guerra Naval, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 

Toda essa documentação é discriminada nas referências deste trabalho.  

Outras fontes bibliográficas como manuais militares e informações, disponíveis 

na internet, também foram amplamente utilizadas. Pode-se destacar a Biblioteca 

Digital do Exército e dados de pesquisa do Google. Ademais, foram utilizadas fontes 

de consulta estrangeiras a fim de coletar informações acerca da maneira como 

organismos internacionais abordam o tema, com ênfase nos Exércitos dos Estados 

Unidos da América e da Colômbia, o primeiro por possuir uma doutrina mais 

desenvolvida, e o segundo por se referir a um país vizinho com preocupações 

semelhantes sobre o assunto. 

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

 

2.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Foi utilizado o método indutivo de abordagem, ou seja, a partir de um número 

restrito de observações particulares, realizadas por militares que integraram a F Pac 

no complexo de comunidades da Maré e colaboradores considerados especialistas 

em atividades logísticas, foi realizada a argumentação e discussão dos resultados, 

valendo-se para tal do método como forma de generalizar os resultados obtidos para 

os integrantes da população objeto. 

Os procedimentos metodológicos para realizar a pesquisa foram os seguintes: 

a) Ações realizadas até a coleta de dados 

✓ Contínua revisão da literatura; 

✓ Elaboração dos instrumentos de pesquisa; e 

✓ Pré-teste dos instrumentos de pesquisa. 

b) Fontes de dados 

✓ Relatórios disponíveis nas Organizações Militares (OM) e Comando da 
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3ª Brigada de Infantaria Motorizada (Cmdo 3ª Bda Inf Mtz), integrantes da F Pac VII; 

✓ Artigos estrangeiros referentes ao tema logística reversa; e 

✓ Revisão das referências bibliográficas dos estudos mais relevantes. 

c) Critérios de inclusão 

✓ Estudos publicados em português, espanhol ou inglês; 

✓ Doutrina Militar Terrestre vigente; e 

✓ Legislação brasileira vigente. 

d) Critérios de exclusão 

✓ Estudos com desenho de pesquisa pouco definido e explicitado; e  

✓ Estudos e artigos que discordam do emprego da FTC em operações de 

GLO aos moldes da realizada no complexo de comunidades da Maré. 

Com todas as informações coletadas, foram procedidas a organização, análise 

e discussão dos resultados obtidos. 

 

2.3.3 Instrumentos de pesquisa 

 

A fim de propiciar a verificação das variáveis I e II, a presente pesquisa utilizou 

como instrumentos: questionários, pré-teste, entrevistas e análise de relatórios. 

Foi realizado um questionário voltado para a identificação das dimensões 

levantadas, em comparação com a revisão da literatura. 

As perguntas utilizadas nos questionários foram elaboradas de forma a permitir 

esclarecimento das variáveis do problema, por meio dos indicadores de cada variável 

abordada. Portanto, as respostas às diversas perguntas se caracterizaram por serem 

a base de estudo para a consecução dos diversos objetivos específicos da pesquisa.  

Ainda com relação à formulação dos questionários, foram escolhidas questões 

que abordaram os assuntos pertinentes a cada objetivo específico proposto para este 

trabalho, oferecendo a oportunidade de inclusão da opinião do militar questionado.  

Este instrumento foi enviado ao militar que desempenhou a função de Chefe 4ª 

Seção da F Pac e aos militares que chefiaram as células logísticas das Forças-Tarefa. 

Além disso, foram enviados questionários aos militares que, compondo a 3ª Brigada 

de Infantaria Motorizada, responsável por mobiliar a F Pac VII, foram considerados 

especialistas no assunto.  

A fim de levantar possíveis falhas de elaboração ou dúvidas durante a 
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execução e a clareza dos instrumentos utilizados, foi realizado um pré-teste do 

questionário. Essa atividade foi desenvolvida com militares discentes do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais da EsAO, do ano de 2018, da arma de Infantaria, que já 

desenvolveram atividades de logística e contavam com alguma experiência na área. 

Oportunidades de melhoria levantadas foram aplicadas aos instrumentos utilizados, 

buscando a validade dos questionários empregados na colheita de dados. 

Foi realizada uma coleta documental das diretrizes de preparação específicas 

para a tropa que compôs o sétimo contingente da Operação São Francisco, bem como 

o relatório final de missão. Este apanhado teve por objetivo levantar os pontos fortes 

e as oportunidades de melhoria nas atividades logísticas, bem como verificar como 

foram executadas. 

Buscando-se destacar os dados colhidos com os métodos anteriormente 

expostos, foram realizadas entrevistas com personalidades nas áreas de logística 

militar e/ou LR. O primeiro se trata do senhor Paulo Roberto Leite, personalidade com 

mais de 40 anos de experiência em empresas multinacionais do setor privado, atua 

como professor e pesquisador, sendo idealizador do curso de pós-graduação em 

Logística Empresarial da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Conselho de 

Logística Reversa do Brasil (CLRB). Dentre as atividades desenvolvidas pelo 

professor em LR, destacam-se a realização de Fóruns Internacionais, além da 

prestação de serviços de consultoria para empresas conquistarem competitividade por 

meio da LR. 

O segundo entrevistado foi o Tenente Coronel de Infantaria Wanderlino, Oficial 

de Logística do Comando da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada no ano de 2016, que 

idealizou e foi um dos vetores para a implantação, no Comando Militar do Planalto 

(CMP), do tema LR. Durante seu trabalho foi realizado o 1º Seminário de Logística 

Reversa do CMP, dando ênfase ao assunto nesse Grande Comando. O militar 

realizou um trabalho de doutorado que ainda está em fase de aprovação. 

O terceiro entrevistado foi o Tenente Coronel de Infantaria Lacerda, Oficial de 

Logística do Comando da Força de Pacificação VII, responsável pelo planejamento 

preliminar, execução e desmobilização logística da tropa desdobrada. 

Foram, ainda, utilizados estudos em campo para obtenção de dados diversos, 

relativos ao descarte de insumos e rejeitos na Operação São Francisco VII. 
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2.3.4 Análise dos dados 

 

Os dados obtidos foram submetidos aos critérios de inclusão e exclusão da 

pesquisa, verificando-se os limites do problema. Após essa seleção inicial, os 

argumentos válidos foram analisados, a fim de serem extraídos assuntos relevantes 

ao tema para atingir os objetivos específicos da pesquisa. 

Os questionários, após analisados, contribuíram para verificar a opinião dos 

especialistas sobre a necessidade de um planejamento logístico reverso, levantando-

se a necessidade de criação de uma estrutura ou sistematização para implantação da 

logística reversa na FTC em operações de GLO. Por meio deste instrumento, também 

foram levantadas as principais tarefas a serem executadas para o planejamento e 

condução desse tipo de atividade.  

Os índices obtidos nos referidos instrumentos de pesquisa, após categorização, 

de acordo com os princípios de classificação expostos nos instrumentos de coleta 

(escala de avaliação), tiveram seus dados reunidos e tabulados no programa Excel. 

A apresentação dos resultados, capítulo 4 desta pesquisa, ocorreu mediante a 

utilização de gráficos, favorecendo a compreensão dos mesmos, e foi reflexo da 

tabulação simples. Os dados tabulados foram, ainda, reforçados e/ou confrontados 

com as observações oriundas dos campos destinados às respostas abertas dos 

questionários e entrevistas. 

A comparação direta dos dados com as exigências de um planejamento de LR 

nas operações de GLO, oriundas da pesquisa bibliográfica, deu mostras da relação 

entre as variáveis propostas, viabilizando a interpretação quanto à adequabilidade do 

quadro de cargos previstos desta fração.  

Por fim, a análise conjunta de todos os dados supracitados permitiu propor um 

modelo de organização/planejamento para a FTC, de modo a desenvolver um trabalho 

de logística reversa, servindo de base para o incremento da Doutrina Militar Terrestre 

vigente. 
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 REVISÃO DE LITERATURA 
 

As peculiaridades do ambiente operacional contemporâneo, com a presença 

de grande número de fatores não militares capazes de influenciar as operações 

desencadeadas pela Força Terrestre (F Ter) em território nacional, exigem do Exército 

Brasileiro capacidades para trabalhar em consonância com a legislação vigente no 

país e os procedimentos culturais arraigados na população local. 

Assim sendo, as frações atuantes devem ser capazes de planejar e se 

organizar para que esses fatores atinjam os objetivos das operações militares. A 

Logística Reversa é um dos fatores que podem regular a obtenção dessas metas, 

estabelecendo princípios a serem seguidos e tarefas a serem executadas, 

principalmente no tangível a etapa da coleta de resíduos e rejeitos. 

O Exército Brasileiro, como histórico participante nas soluções de crises 

internas, deve procurar o aprimoramento de sua doutrina de Logística Militar face aos 

desafios impostos pelo novo espaço onde são desencadeadas as operações, 

buscando identificar os possíveis óbices existentes na doutrina militar terrestre, bem 

como o aproveitamento das experiências adquiridas dentro e fora do território 

nacional. Cabe, ainda, destacar a necessidade de se verificar como os países com 

experiência em Logística Reversa estão planejando e direcionando este tipo de 

atividade. 

Para promover uma discussão baseada em teorias relevantes, o estudo tem 

por finalidade fornecer embasamento sobre os principais assuntos que integram um 

planejamento de Logística Reversa para o escalão Grande Unidade. Nesse contexto 

serão apresentados conceitos e entendimentos sobre a logística empresarial 

contemporânea, a legislação pertinente a resíduos sólidos, as operações no amplo 

espectro, o conceito de liberdade de ação, a FTC nas operações de Garantia da Lei e 

da Ordem, a Logística Militar Terrestre, a Logística Reversa e sua aplicação na 

Operação São Francisco.  

Os assuntos supracitados serão explorados com a finalidade de construir uma 

visão holística sobre o papel da logística reversa nas operações militares, 

particularmente na coleta em operações de Garantia da Lei e da Ordem, aprimorando 

os processos de planejamento e execução desse fator de influência nessas 

atividades, limitando-se a explorar os referidos temas no contexto de tropa valor 

Grande Unidade. 
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3.1 A LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

 

Precedendo o estudo específico da Logística Reversa e a sua aplicabilidade na 

Força Terrestre, torna-se fundamental o entendimento das características e 

fundamentos que norteiam a logística empresarial e sua evolução no decorrer do 

tempo. Essa prática logística foi o arcabouço no desenvolvimento de novas doutrinas 

da F Ter e fundamentou a elaboração do recém lançado manual de Logística EB20-

MC-10.204 (2014, 3ª ed.). 

 

3.1.1 Logística empresarial tradicional 

 

A logística empresarial é um conceito relativamente novo, apesar das empresas 

trabalharem as áreas de suprimento, transporte, estocagem e distribuição de produtos 

há algum tempo. A novidade se encontra no fato de que passaram a desenvolver 

essas atividades de forma integrada e coordenada, segundo uma filosofia de 

otimização global, em busca da melhor contribuição possível para o resultado 

empresarial.  

Assim, empresários verificaram que a logística tem potencial para agregar valor 

aos produtos e serviços que são comprados pelos clientes.  

A referida filosofia é composta por dois subsistemas: a administração de 

materiais, que corresponde à totalidade das atividades desenvolvidas pelos 

departamentos de compras, recebimento, planejamento e controle da produção, 

expedição, tráfego e estoques, e a distribuição física, que compreende o transporte 

eficiente dos produtos acabados do final da linha de produção até o consumidor.  

Sua definição, segundo Ballou (1995, p. 24), é:  

A logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e 
armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição 
da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de 
informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de 
providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável 
(BALLOU, 1995,p.24). 

A logística bem estruturada é uma forte vantagem competitiva para qualquer 

organização, uma vez que possibilita a excelência operacional na execução dos 

serviços para seus clientes e consumidores. 
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Na tabela a seguir verifica-se a composição dos custos e margens típicas nas 

organizações: 

TABELA 1 - Média de custos e margens de lucro das empresas tradicionais. 

Margem 8% 

Custos Logísticos 19% 

Custos de Marketing 20% 

Custos de Produção 53% 

Fonte: Fleury, Wanke e Figueiredo (2007, p. 31). 
Nota-se que o valor dos custos logísticos representa 19%, sendo representativo 

para uma organização. Assim, qualquer redução implementada neste aspecto causa 

impactos nos lucros.  

Esse cenário impõe às empresas contemporâneas a realização de constantes 

estudos visando desenvolver adaptações de seu fluxo logístico as variáveis 

mercadológicas.  

A logística empresarial compõe-se de outras atividades que são subdivididas 

em primárias e de apoio, como exposto por Ricarte (2009, p. 45):  

A Logística possui atividades primárias que são: transporte, manutenção de 
estoques e processamento de pedidos. Porém existem também as atividades 
de apoio que são: armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de 
produção, obtenção, programação de produtos e manutenção da informação 
(RICARTE, 2009, p.45).  

Das atividades primárias, o transporte é a mais conhecida por se tratar da 

movimentação dos materiais interna e externamente. A manutenção de estoques 

proporciona uma disponibilidade maior de mercadorias, e o processamento de 

pedidos permite que os produtos sejam levados aos clientes o mais rápido possível.  

No que se refere às atividades de apoio, a armazenagem se relaciona com a 

administração do espaço necessário para manter o estoque. O manuseio de materiais 

se associa com a armazenagem e a manutenção de estoque, sendo entendida como 

a movimentação de materiais nos locais de estocagem.  

A embalagem de proteção materializa-se por proporcionar a movimentação dos 

produtos sem danificá-los. A obtenção é a atividade ligada à compra de insumos de 

fornecedores que os disponibilizam para o sistema logístico.  

Segundo estudiosos do assunto, dentre os fatores relacionados à aplicação da 

logística (econômico, governamental, responsabilidade corporativa e social), o 

aspecto econômico é o principal propulsor para as empresas desenvolverem 
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aprimoramentos em seus fluxos de abastecimento. 

Assim, torna-se claro que a atividade logística empresarial obriga uma 

integração da realidade da empresa com o ambiente no qual ela se insere. Essa 

situação impõe que estratégias sejam elaboradas, visando atender as necessidades 

dos clientes e responder as demandas da sociedade nos campos tocantes aos fatores 

governamentais e sociais, particularmente em relação ao desenvolvimento 

sustentável e meio ambiente.  

Segundo Ansoff (1977, p. 4), a estratégia empresarial engloba tudo que se 

refere às relações entre a empresa e o seu ambiente. O autor destaca que as decisões 

estratégicas se preocupam principalmente com problemas externos, bem como a 

escolha do composto do produto a ser fabricado e mercados em que serão vendidos. 

O autor ressalta, ainda, que a dinamicidade do ambiente faz com que a empresa 

contribua e interfira com o mesmo, pois a administração estratégica gera uma série 

de programas e projetos para o desenvolvimento de produtos e mercados, criação de 

novas tecnologias e diversificação de atividades.  

As constantes modificações do mercado provocam mudanças organizacionais, 

ou seja, transformações de fora para dentro da empresa, forçando-as a se adaptar ao 

novo ambiente. Neste sentido, a estratégia e o planejamento são fundamentais para 

posicioná-la e fortalecê-la no mercado. Ela deve estar voltada aos objetivos básicos 

da organização, à determinação de metas e à eficiência dos processos para melhor 

atender às necessidades dos clientes.  

Em um mercado cada vez mais volátil, a capacidade de reação torna-se uma 

exigência competitiva essencial. De acordo com Porter (1989), existem cinco 

características competitivas que determinam a adaptação de um setor: poder de 

negociação dos clientes, poder de negociação dos fornecedores, poder de competição 

dos concorrentes, ameaça de novos concorrentes, ameaça de produtos e serviços 

substitutos.  

Torna-se difícil competir sem uma estratégia definida, já que as relações da 

empresa com seus fornecedores e clientes assumem um papel importante dentro do 

mercado. No entanto, traça-se uma estratégia, a fim de formar uma cadeia de valor, 

que a empresa se adaptará com o ambiente, respondendo com agilidade aos 

processos e peculiaridades do seu setor de atuação, ganhando competitividade e 

fortalecendo sua permanência no mercado. 
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A logística empresarial estabelece claramente a direção de seu fluxo de forma 

direta, ou seja, do fabricante para o consumidor. As figuras 1 e 2, a seguir, 

exemplificam esta forma de condução logística: 

 

FIGURA 1 – Fluxo direto de produção e fornecimento das empresas tradicionais. 
Fonte: Leite (2003). 

 

FIGURA 2 – Demonstração do fluxo direto. 
Fonte: o autor. 
 

Esse modelo perdura em significativo número de organizações que 

desconsideram ou mensuram a influência da responsabilidade corporativa e social 

como insignificantes perante o aspecto econômico.  

No presente estudo, torna-se fundamental o entendimento desta breve 

apresentação da logística empresarial, posto que a atual Logística Militar Terrestre 

incorporou vários dos seus aspectos, principalmente da importância do fluxo direto. 

 

3.1.2 Logística empresarial contemporânea 

 

A prática da logística empresarial contemporânea permite dinamizar os fluxos 

de abastecimento e otimizar o atendimento das demandas dentro da filosofia “just in 

time”, ou na medida certa, contribuindo para minimizar excessos nos fluxos diretos e 

otimizando os custos do fluxo reverso.  

Com o surgimento, principalmente, dos impactos ambientais e da 

conscientização populacional em relação a reaproveitamento e reciclagem, o conceito 
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supracitado vem ganhando novos contornos, caracterizando uma logística 

empresarial contemporânea. Essa, por sua vez, integra o fluxo direto com o reverso, 

buscando agregar valor à empresa. Desta forma, ela busca aplicar um sistema onde 

o produto fornecido retorna à cadeia de abastecimento para fomentar novos ganhos 

à organização, seja pela reciclagem ou pelo descarte adequado. 

Nessa metodologia, a logística é vista de uma forma mais ampla, uma vez que 

permite inserir o produto no mercado consumidor e planejar a sua reversão para a 

formação de um novo capital. 

Assim, o abastecimento pode ser entendido conforme a figura a seguir: 

 

FIGURA 3 – Integração dos fluxos direto e reverso. 
Fonte: o autor. 

Verifica-se o surgimento da Central de Integração, que tem por objetivo realizar 

uma análise comparativa entre o custo do fluxo direto e o reverso. Essa relação será 

determinante para mensurar o esforço que a organização irá realizar para aplicar as 

alternativas de Logística Reversa.  

Em operações militares, a capacidade logística de reversão dos meios deve ser 

determinada fruto da análise comparativa entre o fluxo direto e o fluxo reverso.  

Conforme o manual de Logística EB20-MC-10.204 (2014, p. 2-6), a reversão é 

definida como o retorno de pessoal, equipamentos e materiais adquiridos, adjudicados 

ou mobilizados ao seu local de origem, destacando que isso se dá por ocasião do 
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encerramento das operações. 

O custo da reversão ditará a destinação do fluxo reverso, particularmente no 

tocante ao aspecto econômico. Esse dilema é constante nas operações 

contemporâneas de longa duração, como a ocupação do Iraque, Afeganistão, etc.  

A ocupação no Afeganistão é o caso de estudo mais emblemático no tocante à 

necessidade de coordenação entre o fluxo direto e o reverso por meio de uma central 

de integração de abastecimento. Durante os últimos 13 anos no referenciado país, 

pessoas e suprimentos foram posicionados nas principais frentes operacionais.  

De acordo com relatórios publicados, os 50 países que participam da coalizão, 

a partir de final de 2013, tinham cerca de 130.000 soldados, 70.000 veículos e 120.000 

contêineres no Afeganistão. Só os Estados Unidos, a partir do final de 2012, havia 

uma estimativa de 90.000 contêineres e 50.000 veículos espalhados por todo território 

afegão, de acordo com o Escritório de Responsabilidade Geral.  

O Exército Norte–americano tem usado a logística integrada com aplicativos e 

software de gerenciamento de ativos, não apenas no Afeganistão, mas também em 

todo o Oriente Médio e outros teatros de operações.  

Segundo os Estados Unidos da América, é importante o estabelecimento de 

uma central de integração. Conforme publicado no relatório da revista especializada 

Reverse Logistics Magazine (2008, p.16), a logística reversa não é simplesmente o 

oposto da logística direta. A mesma fonte preconiza que, geralmente, a logística direta 

trabalha com produtos novos, enquanto que na reversa não só existem itens que 

deverão ser devolvidos, mas tem muitos componentes para reaproveitar. 

O periódico supracitado, na mesma página, deixa claro que em conflitos, os 

Comandantes deverão ter uma visão holística para selecionar o que deverá retornar 

aos Estados Unidos para reparos e recontagem, visando o uso em treinamento futuro 

ou movimento para outras bases em todo o mundo. Desse modo, diverge do uso 

logístico direto em operações, onde o seu objetivo é, simplesmente, obter materiais 

para os lugares certos tão rapidamente quanto possível. 

Neste pequeno trecho, verifica-se a importância da logística contemporânea 

em realizar a reversão adequada dos meios empregados e a sua destinação correta.  

Essa experiência é válida para a realidade brasileira no Haiti, posto que foram 

conduzidos um relativo volume de produtos de defesa para a base brasileira em 

território haitiano e após 12 anos de missão foi realizada uma reversão dos meios. 
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 Neste cenário, os fundamentos da logística contemporânea serão 

fundamentais para a redução dos custos, visando operacionalizar a reversão. 

 

3.1.3 Conclusão parcial 

 

Apresentados os dados relativos à logística empresarial tradicional e 

contemporânea, entende-se a ênfase verificada nos manuais de logística da Força 

Terrestre em relação ao fluxo direto de suprimento e a pouca referência existente no 

assunto pertinente à Logística Reversa. Esse dado responde, então, à questão de 

estudo referente à relação entre o sistema logístico civil e sua influência para a 

logística militar do EB.  

Nota-se a necessidade do aprofundamento dos estudos relativos ao fluxo 

reverso nas operações conduzidas pelo Exército Brasileiro, com a finalidade de tornar 

mais eficiente e integrado o processo de abastecimento existente na Força. 

Percebe-se a necessidade de planejamento e implantação de uma Central de 

Integração como principal ponto do processo de coordenação do fluxo de 

abastecimento. Essa atividade é considerada na literatura como bastante eficiente 

devido a integração do fluxo direto com o reverso, permitindo a otimização dos custos. 

 

3.2 ARCABOUÇO LEGAL 

 

Na atualidade, o emprego das Forças Armadas para apoio aos Órgãos 

Governamentais, com ênfase aos assuntos pertinentes à Segurança Pública, tem se 

tornado corriqueiro para os integrantes da caserna. Nota-se cada vez mais a presença 

de tropas na resolução de conflitos no país, cujos impasses são materializados pela 

ausência ou precariedade das administrações Estaduais e Federal.  

Atrelado a isso, o aspecto Governamental relacionado à legislação e à política 

ambiental, bem como a aceitação pública das medidas a serem tomadas, vem 

ganhando força e tornando-se fator fundamental de aplicação nas diversas operações. 

Ele pode ser entendido como qualquer imposição do governo para que as empresas 

recuperem seus produtos ou os recolham ao final da vida útil ou após o descarte, 

objetivando evitar a degradação do meio ambiente e conquistar o apoio popular.  
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Nesta vertente, procura-se enunciar nos próximos subtópicos os dispositivos 

legais que regem os assuntos pertinentes a essa pesquisa, bem como se visa apontar 

sua correlação com uma Instituição pública Federal, como é o caso do EB. 

 

3.2.1 Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 

 

O emprego de tropas em ações de GLO está amparado pela Constituição 

Federal, em seu Artigo 142, e pelas Leis Complementares 97/99, 117/04 e 36/10 e, 

ainda, pelo Decreto 3897/99. De acordo com essa legislação, o emprego das Forças 

Armadas em ações próprias de GLO pode ocorrer em diversas situações. Como 

exemplo, pode-se citar o Capitulado na LC 97/99, Artigo 15, § 2º, onde fica 

determinado a atuação das Forças Armadas, em GLO, por iniciativa de quaisquer dos 

poderes constitucionais, seguindo em acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 

Presidente da República. 

Com base nesses princípios legais, o Presidente da República possui os 

instrumentos de que necessita para determinar a execução das atividades de Garantia 

da Lei e da Ordem. Esse ato é exclusivo dessa autoridade, por iniciativa própria, ou 

em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais, por 

intermédio dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da 

Câmara dos Deputados. 

Assim, com a base legal e o entendimento da competência para implementar 

esse tipo de operação, cabe o entendimento do que é a GLO. Conforme o manual 

MD33-M-10:  

Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é uma operação militar 
conduzida pelas Forças Armadas, de forma episódica, em área previamente 
estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações 
de esgotamento dos instrumentos para isso previstos no art. 144 da 
Constituição ou em outras em que se presuma ser possível a perturbação da 
ordem. (BRASIL, 2013, p. 14). 

Neste ponto, responde-se à questão de estudo sobre o que é e como se 

desenvolvem as Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Percebe-se o incremento 

no emprego das Forças Armadas nesse tipo de atividade nos últimos anos. Salienta-

se que essa utilização da Força Terrestre traz consigo o arcabouço de medidas, 

estamentos legais e normas federais e estaduais que devem ser compactuadas e 

utilizadas pelas tropas em campo. 
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3.2.2 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

 

A legislação de diversos países, principalmente da Europa, tem sido bastante 

rigorosa com os fabricantes, impondo obrigações quanto ao recolhimento de seus 

produtos para que sejam recuperados ou descartados adequadamente. Assim, as 

empresas que produzem ou distribuem produtos devem ser responsáveis por limpar 

o que foi produzido ou distribuído por elas.  

Com a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), uma nova 

perspectiva se apresentou ao cenário nacional, pois além de visar à regulação da 

gestão adequada dos resíduos, a PNRS também inclui questões para o 

desenvolvimento econômico, social e a manutenção da qualidade ambiental.  

A mencionada política apresenta como seus instrumentos, entre outros, o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos e a Logística Reversa, definida no Artigo 3º, inciso XII. 

Também estabelece a responsabilidade compartilhada pelos resíduos entre 

consumidores, poder público, fabricantes e importadores.  

A PNRS apresenta a definição de responsabilidade compartilhada em seu 

capítulo II, inciso XVII:  

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 
atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar 
o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os 
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 
ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei. (BRASIL, 2010) 

Assim, os consumidores deverão efetuar a devolução dos resíduos nos postos 

de coleta disponibilizados pelo fabricante após o uso do produto. Os comerciantes e 

distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos 

produtos e das embalagens reunidos ou devolvidos. Os fabricantes e os importadores 

darão destinação ambientalmente adequada aos mesmos reunidos ou devolvidos, 

sendo os rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada, 

na forma estabelecida pelo órgão competente. 

A PNRS define os atores responsáveis pela cadeia do ciclo de vida dos 

materiais e a implementação da logística reversa, conforme estipulado no Art 33 da 

referida Lei, o qual determina o fluxo reverso para agrotóxicos, seus resíduos e 

embalagens; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e 

embalagens; lâmpadas; e produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
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Os itens citados no parágrafo anterior são comuns no fluxo direto de 

suprimentos fornecidos em tempo de normalidade pelos Depósitos de Suprimentos e 

podem ser fornecidos pelas Base Logística Terrestre (BLT) e/ou Base Logística de 

Brigada (BLB) à uma FTC nível Grande Unidade. Assim, a gestão do fluxo reverso 

deverá ser planejada e desencadeada, conforme o manual de Logística EB20-MC-

10.204 (2014, p. 2-4), utilizando-se dos mesmos órgãos que executam a distribuição para 

realizar a logística reversa. Dessa forma, os planejamentos de retorno são considerados 

desde a fase inicial da operação para evitar desperdício de recursos, mitigar impactos 

ambientais e maximizar as capacidades de transporte. 

As BLT/BLB assumem o papel de distribuidores tendo a incumbência definida 

na PNRS no tocante à responsabilidade compartilhada e na execução da Logística 

Reversa que é definida no Art 3º, inciso 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, 
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada. (BRASIL, 2010)  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos corrobora com várias outras normas 

legais de abrangência nacional que tratam sobre o assunto. A seguir são 

apresentadas as que, diretamente, possuem ligação com o Exército: 

Decreto nº 7.404/2010 

Regulamenta a Lei nº 12.305/2010, institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o 
Comitê Interministerial da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, 
e dá outras providências. 

Lei Federal nº 12.305/2010 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 
e dá outras providências. 

Resolução do Conama nº 416/2009 

Dispõe sobre a prevenção à degradação 
ambiental causada por pneus inservíveis e sua 
destinação ambientalmente adequada, e dá 
outras providências. 

Portaria Interministerial MME/ MMA no 
464/2007 

Dispõe que os produtores e os importadores de 
óleo lubrificante acabado são responsáveis pela 
coleta de todo óleo lubrificante usado ou 
contaminado. 

Resolução do Conama nº 362/2005 
Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação 
final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

Portaria da ANP nº 130/1999 
Dispõe sobre a comercialização dos óleos 
lubrificantes básicos refinados no país. 

Portaria da ANP nº 128/1999 

Regulamenta a atividade industrial de refino de 
óleo lubrificante usado ou contaminado a ser 
exercida por pessoa jurídica sediada no país, 
organizada de acordo com as leis brasileiras. 

Portaria da ANP nº 127/1999 
Regulamenta a atividade de coleta de óleo 
lubrificante usado ou contaminado a ser exercida 
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por pessoa jurídica sediada no país, organizada 
de acordo com as leis brasileiras. 

Portaria da ANP nº 125/1999 
Regulamenta a atividade de recolhimento, coleta 
e destinação final do óleo lubrificante usado ou 
contaminado. 

Lei Federal nº 9.605/1998 
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 6.938/1981 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 
e aplicação, e dá outras providências. 

ABNT/NBR 17.505-5/2006 
Armazenamento de líquidos inflamáveis e 
combustíveis – operações. 

Portaria da ANP nº 20/2009 

Estabelece os requisitos necessários à 
autorização para o exercício da atividade de 
coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado 
e a sua regulação. 

QUADRO 3 – Normas referentes a logística nacional. 
Fonte: o autor. 

Alinhando-se ao tema de estudo, torna-se pertinente o Decreto nº 99.658, de 

30 de outubro de 1990, que regulamenta no âmbito da Administração Pública Federal, 

o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento 

de material, e o Decreto nº 6.087, de 20 de abril de 2007, que altera os Art 5º, 15 e 

21, do Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990. Os referidos instrumentos 

jurídicos serão transcritos em seus principais aspectos relacionados à Logística 

Reversa:  

Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990  
Art. 1º O reaproveitamento, a movimentação e a alienação de material, bem 
assim outras formas de seu desfazimento, no âmbito da Administração 
Pública Federal, são regulados pelas disposições deste decreto.  
Art. 2º Este decreto não modifica as normas específicas de alienação e outras 
formas de desfazimento de material:  
I - dos Ministérios Militares e do Estado-Maior das Forças Armadas;  
II - do Departamento da Receita Federal, referentes a bens legalmente 
apreendidos;  
III - dos órgãos com finalidades agropecuárias, industriais ou comerciais, no 
que respeita à venda de bens móveis, por eles produzidos ou 
comercializados.  
Parágrafo único. O material considerado genericamente inservível, para a 
repartição, órgão ou entidade que detém sua posse ou propriedade, deve ser 
classificado como:  
a) ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo 
aproveitado;  
b) recuperável - quando sua recuperação for possível e orçar, no âmbito, a 
cinqüenta por cento de seu valor de mercado;  
c) antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento 
precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo;  
d) 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.  
[...] 
Art. 4º O material classificado como ocioso ou recuperável será cedido a 
outros órgãos que dele necessitem.  
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1º A cessão será efetivada mediante Termo de Cessão, do qual constarão a 
indicação de transferência de carga patrimonial, da unidade cedente para a 
cessionária, e o valor de aquisição ou custo de produção.  
2º Quando envolver entidade autárquica, fundacional ou integrante dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, a operação só poderá efetivar-se mediante 
doação.  
[...] 
Art. 8º A venda efetuar-se-á mediante concorrência, leilão ou convite. 
[...]  
Art. 13. 0 resultado financeiro obtido por meio de alienação deverá ser 
recolhido aos cofres da União, da autarquia ou da fundação, observada a 
legislação pertinente. 
[...] 
Art. 15. A doação, presentes razões de interesse social, poderá ser efetuada 
pelos órgãos integrantes da Administração Pública Federal direta, pelas 
autarquias e fundações, após a avaliação de sua oportunidade e 
conveniência, relativamente à escolha de outra forma de alienação, podendo 
ocorrer, em favor dos órgãos e entidades a seguir indicados, quando se tratar 
de material:  
I - ocioso ou recuperável, para outro órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal direta, autárquica ou fundacional ou para outro órgão 
integrante de qualquer dos demais Poderes da União;  
II - antieconômico, para Estados e Municípios mais carentes, Distrito Federal, 
empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições filantrópicas, 
reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público;  
III - irrecuperável, para instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade 
pública pelo Governo Federal, e as Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público;  
IV - adquirido com recursos de convênio celebrado com Estado, Território, 
Distrito Federal ou Município e que, a critério do Ministro de Estado, do 
dirigente da autarquia ou fundação, seja necessário à continuação de 
programa governamental, após a extinção do convênio, para a respectiva 
entidade convenente;  
V - destinado à execução descentralizada de programa federal, aos órgãos e 
entidades da Administração direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios e aos consórcios intermunicipais, para 
exclusiva utilização pelo órgão ou entidade executora do programa, hipótese 
em que se poderá fazer o tombamento do bem diretamente no patrimônio do 
donatário, quando se tratar de material permanente, lavrando-se, em todos 
os casos, registro no processo administrativo competente.  
Parágrafo único. Os microcomputadores de mesa, monitores de vídeo, 
impressoras e demais equipamentos de informática, respectivo mobiliário, 
peças-parte ou componentes, classificados como ociosos ou recuperáveis, 
poderão ser doados a instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade 
pública pelo Governo Federal, e Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público que participem de projeto integrante do Programa de 
Inclusão Digital do Governo Federal.  
Art. 16. Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de 
material classificado como irrecuperável, a autoridade competente 
determinará sua descarga patrimonial e sua inutilização ou abandono, após 
a retirada das partes economicamente aproveitáveis, porventura existentes, 
que serão incorporados ao patrimônio.  
[...] 
Art. 20. A Administração poderá, em casos especiais, contratar, por prazo 
determinado, serviço de empresa ou profissional especializado para 
assessorar a comissão especial quando se tratar de material de grande 
complexidade, vulto, valor estratégico ou cujo manuseio possa oferecer risco 
a pessoas, instalações ou ao meio ambiente. (BRASIL,1990). 
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3.2.3 Conclusão parcial 

 

As legislações apresentadas são direcionadas aos resíduos sólidos produzidos 

pós-consumo. Este aspecto se relaciona com a preservação ambiental e a política de 

desenvolvimento de uma economia sustentável nas organizações. Fica clara a 

necessidade de atualização da mentalidade logística da Força Terrestre em 

consonância com a legislação brasileira. 

Neste contexto, conclui-se, parcialmente, que urge a sistematização e 

planejamento de um fluxo reverso que englobe todos os materiais que integram a 

logística nas FTC em operações em território nacional, com destaque no estudo para 

aqueles englobados na PNRS. 

Por fim, atinge-se o objetivo de apresentar a legislação pertinente a resíduos 

sólidos, além de responder sobre o levantamento dos principais pontos da PNRS. 

 

3.3 A FORÇA TERRESTRE COMPONENTE E AS OPERAÇÕES NO AMPLO 

ESPECTRO 

 

4.5.1 É o Conceito Operativo do Exército, que interpreta a atuação dos 
elementos da F Ter para obter e manter resultados decisivos nas operações, 
mediante a combinação de Operações Ofensivas, Defensivas, de Pacificação 
e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou sucessivamente, 
prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos armados, 
em situações de Guerra e de Não Guerra. Requer que comandantes em 
todos os níveis possuam alto grau de iniciativa e liderança, potencializando a 
sinergia das forças sob sua responsabilidade. (BRASIL, 2014, p. 4-4). 

A adoção de novos conceitos doutrinários pela Força Terrestre obriga a 

realização de uma breve exposição de conceitos julgados importantes. Passa-se, 

então, a responder às questões de estudo referente ao que é uma FTC e o que são 

as operações no amplo espectro.  

Neste sentido, serão apresentados os aspectos mais relevantes do Manual A 

Força Terrestre Componente nas Operações EB 20-MC-10.301 (2014). A FTC é 

entendida como:  

1.3.2.1 Força Terrestre Componente: comando singular responsável pelo 
planejamento e execução das operações terrestres, no contexto de uma 
operação conjunta. Possui constituição e organização variáveis, 
enquadrando meios da Força Terrestre adjudicados ao Comando 
Operacional, bem como de outras Forças Singulares necessários à condução 
das suas operações. (BRASIL, 2014, p. 1-2).  
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Segundo o mesmo manual:  

2.2.3 As Operações no Amplo Espectro têm por característica, portanto, a 
combinação (simultânea ou sucessiva) de diferentes atitudes: Ofensivas, 
Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, caso 
necessário, e a máxima integração entre as forças e com outras agências, 
tudo isso aplicado em uma escala variável de violência. Essas características 
manifestam-se em todos os níveis de decisão. (BRASIL, 2014, p. 2-2). 

A figura a seguir representa o ambiente denominado de amplo espectro: 

 

FIGURA 4 – Combinação de atitudes das operações no amplo espectro. 
Fonte: Brasil (2014, p.2-2). 
 

Conforme o manual A Força Terrestre Componente nas Operações EB 20-MC-

10.301 (2014, p. 13-1), a FTC deve ter capacidade de atuar nas operações no amplo 

espectro, contando comum apoio logístico “na medida certa” e adaptado a cada tipo 

de ação a ser levada a efeito. 

O amplo espectro é a sinergia dos tipos de operações desenvolvidas pela F 

Ter, no intuito de atingir o resultado esperado em determinada operação. Neste 

contexto, a combinação de atitudes pode variar de acordo com o planejamento e 

entendimento da missão da FTC, caracterizando uma composição de meios flexível, 

modular, permitindo adaptação às mudanças do ambiente e com sustentabilidade 

garantida por meios logísticos dimensionados na medida certa. 

Baseado nesse princípio, nota-se que o conceito é abrangente e busca orientar 

as operações terrestres de curto e médio prazo. Caracteriza-se pela flexibilidade, 
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podendo ser aplicado a qualquer situação no território nacional ou no exterior. As 

mudanças variam de acordo com as capacidades do oponente e com a gravidade das 

situações. 

A fim de atingir os objetivos desse tipo de operação, o Manual de Operações 

EB70-MC-10.223 (2017, p. 2-18), destaca a importância do minucioso e abrangente 

planejamento, onde os Comandantes devem contemplar aspectos diversos daqueles 

estritamente militares, empregando um conjunto interdependente de forças capazes 

de explorar a iniciativa, aceitando riscos e criando oportunidades para alcançar 

resultados decisivos. 

 

3.3.1 Conclusão parcial 

 

Os conceitos apresentados denotam a complexidade das operações militares 

atuais, inseridas num contexto chamado de amplo espectro. A combinação das 

operações conduz ao sucesso da missão, estando presente no TO das operações de 

GLO. 

Conclui-se parcialmente que a logística empregada nesse tipo de operação 

deve ser revestida de um planejamento detalhado e abrangente, no qual a FTC em 

operações de GLO engloba uma série de medidas a serem adotadas, inclusive 

respeitando a legislação vigente no país. 

Por fim, em resposta aos questionamentos da pesquisa e atingindo-se alguns 

objetivos, descreve-se o que é o amplo espectro das operações, a montagem de uma 

FTC para cumprimento de missões de GLO, e a relação entre ambas. 

 

3.4 AS OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS:  A 

GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

 

Antes de iniciarmos o estudo das Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

no contexto em questão, torna-se necessário o entendimento do conceito de 

operações de cooperação e coordenação com agências, que engloba a GLO. Nesse 

escopo, o Manual de Operações EB70-MC-10.223 (2017, p. 3-14) destaca: 

3.4.1 São operações executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos 
ou instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou 
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privados, nacionais ou internacionais), definidos genericamente como 
agências. Destinam-se a conciliar interesses e coordenar esforços para a 
consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem 
comum. Buscam evitar a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a 
divergência de soluções, levando os envolvidos a atuarem com eficiência, 
eficácia, efetividade e menores custos. (BRASIL, 2017, p. 3-14). 

Neste tipo de operação, a liberdade de ação dos comandantes restringe-se à 

norma legal que autorizou o emprego da tropa, que se constitui por ser episódico, 

limitado no tempo e no espaço. Inserido nesse contexto temos as Operações de GLO, 

em território nacional. 

A GLO como operação de cooperação e coordenação com agências tem por 

objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. Ocorre nas situações em que houver o esgotamento dos instrumentos 

previstos no Art 144, da Constituição Federal, ou nas que se presuma ser possível a 

perturbação da ordem. 

Em acordo com o Manual de Operações EB70-MC-10.223 (2017, p. 3-16), no 

contexto da GLO, deve existir uma segurança integrada com o objetivo de estimular e 

caracterizar maior participação e integração de todos os setores envolvidos, 

abrangendo ações preventivas e repressivas. 

A integração entre as agências num contexto de desordem pública exige um 

planejamento logístico eficiente e eficaz. A inserção desse tipo de operação em 

território nacional, denota a importância do estabelecimento de medidas de obediência 

às normas vigentes e captação da simpatia da sociedade envolvida, de forma a 

corroborar com o sucesso das operações. Do exposto, tem-se que o planejamento de 

uma logística reversa auxilia na conquista de tais objetivos e pode constituir fator de 

sucesso à missão. 

 

3.4.1 Conclusão parcial 

 

O tópico apresentado corrobora com o questionamento sobre o que é a 

Garantia da Lei e da Ordem, sintetiza as operações de GLO e dá seu amparo legal 

para execução. É percebido que esse tipo de operação está inserido num contexto 

populacional em que a FTC nível GU precisa se respaldar para atingir o êxito na 

missão, o qual consiste no apoio populacional. Este fator engloba diversas vertentes, 

sendo uma delas o respeito às regras vigentes, abarcando a gama de determinações 



51 

referentes à logística reversa, com ênfase na coleta. 

Assim sendo, conclui-se parcialmente que a logística empregada nesse tipo de 

operação deve ter um planejamento detalhado, no qual a FTC nível GU, deve prever 

a retirada de meios consumidos e/ou inservíveis sem prejudicar o meio ambiente, 

podendo manter ou conquistar a simpatia populacional. A Logística Reversa deve ser 

incluída como fator primordial para conquista dessa vertente. 

 

3.5 A LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE 

 

O presente tópico tem por objetivos apresentar a Logística Militar Terrestre e 

propor contribuições ao manual de Logística EB20-MC-10.204 (2014), com a 

finalidade de complementá-lo no aspecto tocante à Logística Reversa.  

O tema de estudo já é explorado na referida fonte de consulta, permitindo que 

o presente estudo proponha informações adicionais que tornarão mais detalhado o 

processo de planejamento da logística em operações. 

A Logística Militar Terrestre sofreu uma profunda transformação com a 

publicação do manual de Logística EB20-MC-10.204 (2014). Essa publicação 

incorporou vários fundamentos da logística empresarial, principalmente da 

fundamentação da logística no fluxo direto e no conceito da “logística na medida 

certa”. A mudança da mentalidade na concepção da Logística Militar Terrestre é 

transcrita nesse documento:  

1.2.6 Assim, a nova concepção proposta, neste manual, tem por escopo a 
mudança de paradigma de uma logística territorial baseada em suas 
instalações no TN, para uma calcada na gestão das informações, distribuição, 
precisão e presteza do ciclo logístico e capacitação continuada do capital 
humano. (BRASIL, 2014, p. 1-2) 

A referida transformação foi necessária para tornar o apoio logístico compatível 

às demandas relacionadas com as missões da Força Terrestre nas Operações no 

Amplo Espectro.  

Há um potencial a ser explorado em vários capítulos do presente manual 

referente à Logística Reversa e a sua contribuição para o fortalecimento da liberdade 

de ação das tropas no combate contemporâneo, principalmente pela adoção de 

medidas relacionadas a questões ambientais, conforme previsto no manual de 

Logística EB20-MC-10.204 (2014, p. 2-4).  
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A importância da liberdade de ação no amplo espectro das operações fica clara 

na figura a seguir: 

 

FIGURA 5 – Visão ampla da função de combate logística. 
Fonte: Brasil (2014, p. 1-2). 

No tocante a efetividade da logística, explora-se a capacidade de estabelecer 

o fluxo direto para as forças desdobradas no momento e local oportunos.  

A caracterização do fluxo direto predominante da Logística Militar Terrestre fica 

evidente nos seguintes trechos do manual de Logística EB20-MC-10.204 (2014):  

2.2.6 A Logística no nível tático compreende a sincronização de todas as 
atividades necessárias para sustentar a Força Operativa (F Op) terrestre. A 
sua efetividade está relacionada à capacidade de proporcionar o apoio 
logístico adequado às forças desdobradas no momento e local oportunos. 
(BRASIL, 2014, p. 2-2). 

Em relação ao ciclo logístico, são estabelecidas apenas três etapas para o seu 

funcionamento: determinação das necessidades, obtenção e distribuição. Essas 

etapas não visualizam um fluxo reverso após a etapa da distribuição, enfatizando a 

antecipação às demandas, de modo à pré-posicionar os recursos necessários. 

A figura a seguir se refere ao ciclo logístico na Força Terrestre, abordando o 

Sistema de Informações Logísticas. Neste sistema, não é estabelecido nenhum 

aspecto referente ao fluxo informacional do canal reverso. 
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FIGURA 6 – Ciclo logístico da Força Terrestre. 
Fonte: Brasil (2014, p. 2-4). 

Desta forma, não existe uma integração no nível de informações entre o fluxo 

direto e o reverso. Essa questão poderá reduzir a eficiência do abastecimento das 

tropas, aumentando os custos logísticos e o risco de problemas ambientais. 

No manual em questão é abordada, especificamente, a logística reversa de 

uma forma sucinta. O texto será transcrito na íntegra para que possa ser debatido:  

2.4 A LOGÍSTICA REVERSA  
2.4.1 A logística reversa é o conjunto de ações, técnicas e procedimentos 
para o planejamento e a execução do fluxo inverso de recursos logísticos, 
sem estágios intermediários, do usuário consumidor até a fonte de obtenção 
e/ou ponto de coleta à retaguarda. Deve receber especial atenção pela 
possibilidade de gerar restrições à liberdade de ação, relacionadas às 
questões ambientais.  
2.4.2 Os mesmos órgãos que executam a distribuição realizam a logística 
reversa.  
Assim, os planejamentos de retorno são considerados desde a fase inicial da 
operação para evitar desperdício de recursos, mitigar impactos ambientais e 
maximizar as capacidades de transporte.  
2.4.3 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.  
2.4.4 Na execução da logística reversa são considerados os seguintes 
aspectos:  
a) responsabilidade patrimonial;  
b) disponibilidade e confiabilidade de dados (exemplos: identificação, tipo, 
localização, condições de uso e outros) dos sistemas de informações 
logísticas disponíveis;  
c) necessidades de meios de transporte, pessoal e infraestrutura; e  
d) definição da destinação final (exemplo: retorno à cadeia de suprimento ou 
desfazimento).  
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2.4.5 Os materiais que tenham sido adquiridos direta ou indiretamente pela F 
Op permanecerão com a F Ter. Os materiais mobilizados ou que tenham sido 
adquiridos de forma centralizada pelo C Op ativado terão seu destino final 
definido pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), em 
coordenação com as FS. (BRASIL, 2014, p. 2-4 – 2-5). 

Analisando-o, identificam-se os seguintes aspectos relevantes:  

• O item 2.4.1 explora o potencial que a Logística Reversa possui para 

contribuir com as Operações no Amplo Espectro devido a sua ligação com a liberdade 

de ação relacionada a questões ambientais; 

• O item 2.4.2 determina a responsabilidade de execução da LR em 

operações. No mesmo item, fica claro que a LR deverá ser iniciada paralelamente ao 

início da operação militar; 

• O item 2.4.3 explora o ciclo logístico impondo que na fase de obtenção seja 

estabelecida a regulamentação do fluxo reverso; e 

• O item 2.4.4 explora a necessidade de se acrescentar o fluxo reverso no 

Sistema de Informação Logística. 

Desta forma, a figura 6 que representa o Sistema de Informações Logísticas na 

Força Terrestre (F Ter) ficaria completa com a inserção da seta indicativa do fluxo 

reverso, materializando o fluxo informacional do órgão consumidor ao distribuidor e a 

fonte de obtenção, conforme representado na figura 7, a seguir: 

 

FIGURA 7 – Ciclo logístico da Força Terrestre com a inclusão do fluxo reverso. 
Fonte: o autor. 
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A importância da LR também é relacionada com as capacidades básicas de 

sustentar e reverter os meios necessários à F Ter. Essa questão é pouco explorada 

no manual de logística, posto que a preocupação descrita se relaciona ao fluxo direto. 

Entretanto, verifica-se as definições das duas capacidades: 

2.5.5 A sustentação de meios pode ser traduzida pela capacidade de manter 
o efetivo apoio da cadeia logística conforme as necessidades. Consiste em 
garantir os recursos e os serviços, no espaço e no tempo, gerenciando os 
fluxos físico, financeiro e informacional relativos ao pessoal e material, sob 
uma estrutura de comando única, de modo a garantir a unidade de esforços.  
2.5.6 A reversão dos meios refere-se ao retorno do pessoal, dos 
equipamentos e dos materiais adquiridos, adjudicados ou mobilizados aos 
seus locais de origem, por ocasião do encerramento das operações, os quais 
serão avaliados e processados visando a sua destinação final. Contribui para 
a otimização do ciclo de vida dos materiais e o recompletamento de recursos 
humanos, reduzindo os impactos ambientais das operações. (BRASIL, 2014, 
p. 2-6). 

Nota-se que a definição da capacidade de reversão possui forte ligação com a 

logística reversa, posto que estabelece como fundamentos que os itens adjudicados 

ou mobilizados retornem aos seus locais de origem os quais serão avaliados e 

processados, visando a sua destinação final. Contribui para a otimização do ciclo de 

vida dos materiais e o recompletamento de recursos humanos, reduzindo os impactos 

ambientais das operações. A grande diferença da reversão para a LR é que o manual 

estabelece que a capacidade seja realizada somente por ocasião do encerramento 

das operações.  

Assim, pode-se inferir que a reversão é uma capacidade implícita em algo maior 

denominada de LR, na medida em que o retorno dos equipamentos militares é talvez 

o mais complexo sistema de Operações de Logística Reversa.  

Outro aspecto que corrobora com a concepção que enquadra a reversão como 

uma etapa da Logística Reserva consiste no tocante a afirmação presente no manual 

de Logística EB20-MC-10.204 (2014), no tópico 2.5.6, citado anteriormente. Pela ideia 

exposta, todos os materiais adquiridos, adjudicados ou mobilizados deverão retornar 

a seus locais de origem. Essa ótica limita a potencialidade seletiva da LR, posto que 

os referidos meios devem ser avaliados para a determinação dos seguintes destinos:  

• Retorno ao território de origem para ser aplicado em outra atividade;  

• Retorno ao território de origem para ser reciclado, remanufaturado ou 

eliminado;  

• Vendido para outra Força Armada;  

• Doado para o governo local;  
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• Retorno ao território e inserido ao mercado de segunda mão; e  

• Destinado para outro local fora do território nacional. 

Essa análise permitirá a redução do custo de reversão e uma possível geração 

de divisas fruto da adoção de uma opção lucrativa, como venda do produto de defesa.  

Historicamente a reversão total dos meios nos conflitos modernos se mostrou 

uma prática inviável.  

Cabe relembrar que a LR irá ocorrer durante todas as etapas da operação, 

promovendo impactos em todas as capacidades básicas da logística, ou seja, da 

geração do poder, o seu desdobramento, a sua sustentação e reversão.  

Assim a figura a seguir apresentada ficaria mais ampla com a inserção da LR, 

uma vez que descreve simplesmente as fases de geração de insumos, seu 

desdobramento em campo, a sustentação das ações e a reversão por término de 

missão: 

 

FIGURA 8 – Capacidades básicas da logística. 
Fonte: Brasil (2014, p. 2-5). 

A inserção da Logística Reversa poderia ser exemplificada da seguinte forma 

na referida figura 8: 
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FIGURA 9 – Capacidades básicas da logística com a inclusão do fluxo reverso. 
Fonte: o autor. 
 

Nesta nova figura, identifica-se que a LR está presente e potencializando todas 

as capacidades básicas da logística. Essa visão permite as seguintes vantagens:  

• Retirar das bases de operações os itens que se acumulam fruto da logística 

direta, aumentando, assim, o espaço de trabalho e criando um ambiente mais seguro;  

• Aproveitamento das viagens dos meios que realizam o suprimento direto 

para que nas viagens de retorno conduzam os materiais que não são mais utilizados. 

Essa situação permite a otimização dos transportes, promovendo a redução dos 

custos operacionais;  

• A utilização de aeronaves de asa rotativa e fixa para retirar do ambiente 

operacional os meios não utilizados, em operações denominadas de “movimentos de 

oportunidade”;  

• A integração da logística reversa com as capacidades básicas da logística 

direta, obrigando as Unidades de combate a integrarem suas necessidades de 

suprimentos;  
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• Redução da possibilidade de impactos ambientais fruto do acúmulo de 

materiais ou formação de áreas de deposição de meios não utilizados;  

• Ganho de espaço com a redução de depósitos;  

• Melhora da qualidade de vida dos combatentes devido a eliminação de 

entulho nas bases;  

• Promoção da sustentabilidade para o campo de batalha; e 

• A recuperação financeira de equipamentos.  

Torna-se clara a importância da Logística Reversa nas operações realizadas 

no amplo espectro, principalmente em território estrangeiro onde se impõe o 

estabelecimento e a permanência de tropas em bases militares, como é o caso do 

Haiti.  

Outro aspecto relacionado à LR é a sua contribuição ao grupo funcional 

Engenharia no tocante à gestão ambiental. Conforme os itens 3.5.9.1 e 3.5.9.2, do 

manual de logística, todas as atividades realizadas devem prevenir, mitigar ou corrigir 

os impactos adversos causados pela execução das atividades e tarefas da logística. 

Essa é uma das óticas da Logística Reversa que a torna uma ferramenta fundamental 

para viabilizar a gestão ambiental em operações. 

O item 3.5.9.2 aborda as principais capacidades que a LR possui para apoiar 

as forças em combate: remoção de resíduos e efluentes do campo de batalha 

contribuição para a preservação ambiental, retirada do campo de batalha de todos os 

meios empregados, associação da imagem da Força a preservação ambiental, e 

promoção da sustentabilidade das tropas em combate.  

Outro aspecto analisado é a execução da logística. No item 7.3.1, a sua 

realização é escalonada em profundidade conforme transcrito:  

7.3.1 A execução das atividades da Função de Combate Logística é 
escalonada em profundidade no contexto das operações, de maneira a 
disponibilizar os recursos mais elementares - necessários para garantir certa 
autonomia e capacidade de durar na ação - aos elementos desdobrados na 
vanguarda, mantendo os de maior complexidade mais à retaguarda. 
(BRASIL, 2014, p. 7-4). 

Assim, identifica-se a predominância do fluxo direto para atender a 

profundidade estabelecida pela disposição das estruturas básicas, sendo composta 

pelos seguintes elementos:  

• Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex) tem a atribuição de 

prover, nos grupos funcionais suprimento, transporte, manutenção e saúde, os meios 

necessários às GU logísticas e administrativas da F Ter em todo o Território Nacional. 
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Realiza, quando necessário, o apoio logístico às operações multinacionais; 

• Os Grupamentos Logísticos são GU logísticas existentes encarregados de 

planejar, coordenar, controlar e fazer executar por meio de suas OM Log funcionais o 

apoio de material, de pessoal e de saúde no âmbito da F Ter; e 

• Os B Log são responsáveis pela execução das tarefas logísticas 

relacionadas às áreas funcionais de apoio de material, apoio ao pessoal e de apoio 

de saúde às U e SU subordinadas às Brigadas (Bda).  

A Força Terrestre Componente (FTC) tem a sua logística coordenada pelo 

Comando Logístico da Força Terrestre Componente (CLFTC), segundo o manual de 

Logística EB20-MC-10.204 (2014):  

7.4.3.6.1 O CLFTC é responsável pelo planejamento e coordenação do apoio 
logístico aos elementos integrantes da FTC e, quando determinado, a outras 
forças, a agências civis (governamentais ou não) e à população local na sua 
área de responsabilidade. Conecta a logística tática com as logísticas 
operacional e estratégica. (BRASIL, 2014, p. 7-8). 

Ainda no manual de Logística EB20-MC-10.204 (2014), preconiza que o CLFTC 

é estruturado com base nos Grupamentos Logísticos e organizado de acordo com a 

situação, os recursos logísticos disponíveis e a missão atribuída à FTC. 

No tocante à constituição do Estado-Maior (EM) funcional do CLFTC, propõe-

se a inserção da célula de Logística Reversa. Essa colocação permitiria um 

planejamento integrado do fluxo direto e reverso, otimizando a retirada dos meios do 

campo de batalha e a economia de recursos, adotando desta forma uma Central de 

Integração como núcleo de coordenação das operações de abastecimento. 

Assim a figura seguinte, que representaria o EM funcional do CLFTC teria a 

seguinte modificação com a inserção da célula para assuntos de logística reversa: 

 

FIGURA 10 – Constituição do Estado-Maior funcional do CLFTC. 
Fonte: o autor. 
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Neste contexto, a visão geral da estrutura logística na Força Terrestre com o 

fluxo direto e reverso integrados ficaria assim materializada (setas vermelhas 

representam o fluxo direto, enquanto as laranjas enquadram o reverso): 

 

FIGURA 11 – Fluxos logísticos da Força Terrestre. 
Fonte: o autor. 

Observa-se que o fluxo reverso terá sempre como destino o distribuidor e deste 

o fornecedor que, normalmente, será uma empresa civil. 

 

3.5.1 Conclusão parcial 

 

O tópico abordou a Logística Militar Terrestre propondo contribuições ao 

manual de Logística EB20-MC-10.204 (2014). Essas inserções visam ampliar as 

informações sobre Logística Reversa existente no referido manual. 

Buscou-se alertar sobre a importância do fluxo reverso para a manutenção da 

sustentabilidade das tropas em operações e estabelecer a reversão como parte da 

Logística Reversa, sendo na verdade a maior operação de fluxo reverso que poderá 

ser realizada pela Logística Militar Terrestre em operações no amplo espectro.  
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Conclui-se, parcialmente, que as observações realizadas no presente estudo 

devem ser inseridas no manual supracitado, com a finalidade de dotar a Força 

Terrestre de uma fonte de consulta com uma visão holística sobre os aspectos da 

Logística Militar Terrestre. 

Por fim, atinge-se o objetivo de reportar alguns conceitos sobre a Logística 

Militar Terrestre, além de responder de forma sucinta como ela é operacionalizada. 

 

3.6 A LOGÍSTICA REVERSA 

 

Antes de se efetivar o estudo sobre a aplicabilidade da Logística Reversa no 

Exército Brasileiro, faz-se necessário a correta compreensão do conceito de Logística 

Reversa praticado pelas organizações empresariais.  

 

3.6.1 As características e fundamentos da Logística Reversa 

 

Neste momento serão explorados os principais aspectos da Logística Reversa 

que se tornam os pilares fundamentais para o desenvolvimento do presente estudo.  

A Logística Reversa (LR) difere da Empresarial, principalmente, em relação ao 

processo de reutilização de produtos, sendo que a primeira busca recuperar todo o 

material de forma sustentável.  

Assim, segundo o estudioso do assunto, Leite (2003, p. 4):  

A logística reversa (LR) é um termo bastante genérico e significa em seu 
sentido mais amplo, todas as operações relacionadas com a reutilização de 
produtos e materiais, englobando todas as atividades logísticas de coletar, 
desmontar e processar produtos e/ou materiais e peças usadas a fim de 
assegurar uma recuperação sustentável. (LEITE, 2003, p.4).  

Dependendo do foco que a organização busca impor para a aplicação da 

Logística Reversa, a sua definição poderá sofrer modificações. Diferentemente da 

empresarial, que foca principalmente no fator econômico, a reversa poderá ser 

direcionada para a responsabilidade corporativa e social. Essa intenção fundamenta-

se na atual sociedade mundial que fiscaliza com crescente atuação o papel das 

organizações no desenvolvimento de práticas de preservação ambiental e 

sustentabilidade.  

Assim, a LR é uma ferramenta que poderá ser empregada pelas empresas e 
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Instituições como diferencial estratégico ao associar a sua imagem a ações 

relacionadas à preservação ambiental e cumprimento de aspectos legais, como a Lei 

nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). Particularmente, as Grandes Unidades devem atender a Portaria nº 1275, de 

28 de dezembro de 2010, do Gabinete do Comandante do Exército que aprova a 

diretriz para adequação do Exército Brasileiro à Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS).  

O quadro a seguir compila algumas das principais definições de Logística 

Reversa, abordando a perspectiva na qual foi focada a referida ferramenta: 

Perspectiva Definição 

Ambiental 
“A preocupação com a ecologia e o meio ambiente cresceu junto com 
a população e a industrialização o que proporcionará novas 
oportunidades para a área da logística”. (BALLOU, 1995) 

Genérica 

“Logística reversa é o processo de planejamento, implementação e 
controle eficiente e eficaz do fluxo de entrada e armazenagem de 
materiais secundários e informações relacionadas opostas à direção 
tradicional da cadeia de suprimentos, com o propósito de recuperar 
valor ou descartar corretamente materiais.” (FLEISCHMANN, 1997)  

Logística de 
Negócios 

“O papel da logística em termos de retorno de produtos, redução de 
recursos, reciclagem, substituição de materiais, reutilização, 
disposição de resíduos, reforma, reparo e manufatura.” (STOCK, 1998) 

Logística 
Empresarial 

“Entendemos a LR como a área da logística empresarial que planeja, 
opera e controla o fluxo das informações logísticas correspondentes ao 
retorno de bens de pós-venda e de pós-consumo, ao ciclo de negócios 
ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos.” 
(LEITE, 2003) 

Logística Militar 
Terrestre 

“A logística reversa é o conjunto de ações, técnicas e procedimentos 
para o planejamento e a execução do fluxo inverso de recursos 
logísticos, sem estágios intermediários, do usuário consumidor até a 
fonte de obtenção e/ou ponto de coleta à retaguarda. Deve receber 
especial atenção pela possibilidade de gerar restrições à liberdade de 
ação, relacionadas às questões ambientais.” (BRASIL, 2014) 

QUADRO 4 – Algumas definições de Logística Reversa. 
Fonte: o autor. 

Independente da forma, o produto deverá ser coletado e separado para o envio 

ao próximo estágio. De acordo com Rogers & Tibben-Lembke (1998), é crucial para a 

formulação do sistema logístico a determinação do ponto exato da coleta do material.  

Segundo Leite (2003), dividem-se em dois os canais de distribuição reversos: 

os de bens de pós-consumo e os de bens de pós-venda. Devido ao universo de 

aplicação do estudo, materializado pelo apoio logístico no âmbito das Grandes 

Unidades, será considerado apenas a LR dos bens pós-consumo. Tal medida visa 

atender a realidade das FTC que são as consumidoras finais do fluxo logístico 

realizado no presente contexto.  

Assim, um bem é chamado de pós-consumo quando é descartado pelas FTC. 
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O momento do descarte pode variar de alguns dias a vários anos. As diferentes formas 

de processamento e comercialização, da coleta até a integração ao ciclo produtivo 

como matéria-prima secundária, são chamadas de canais de distribuição reverso pós-

consumo.  

O produto pós-consumo pode ser classificado como em condições de uso e fim 

de vida útil. Um produto considerado em condições de uso apresenta interesse de 

reutilização, entrando no canal reverso do reuso, sendo negociado por um valor 

reduzido no mercado de segunda mão. Esse ciclo terminará quando o produto chegar 

a seu fim de vida útil.  

Os produtos considerados em fim de vida útil terão a classificação de duráveis 

e descartáveis. Os bens duráveis entrarão no canal reverso de desmontagem, por 

meio da etapa desmanche. Se os componentes forem reaproveitáveis, entrarão no 

processo de remanufatura e serão negociados no mercado secundário de 

componentes ou retornarão para a própria indústria. Caso não exista possibilidade de 

remanufatura, serão enviados para a reciclagem industrial.  

No caso de bens descartáveis, após o estudo de viabilidade logística, 

econômica, legislativa e tecnológica, os produtos retornam ao ciclo de negócio por 

meio do canal reverso de reciclagem industrial.  

Esse processo permitirá a obtenção de matéria-prima secundária a ser 

negociada no mercado de insumos. Caso não haja disposição para reaproveitamento, 

os materiais serão enviados para a disposição final: os aterros sanitários, lixões e 

incineração com recuperação energética.  

Deve-se considerar que o papel da FTC no circuito de pós-consumo é vinculado 

ao consumidor. Os Batalhões Logísticos possuem um duplo papel, posto que eles 

adotam a postura de consumidores, em tempo de normalidade, e distribuidores em 

operações militares, mobiliando as Bases Logísticas de Brigada (BLB). Essa situação 

os torna elemento de fundamental importância na implantação da cadeia reversa no 

âmbito das Brigadas. 

A Logística Reversa produz uma lucratividade bem abaixo da empresarial, se 

analisada sob a ótica do fator econômico. Contudo, se analisada no foco dos fatores 

governamentais, sociais e ambientais, ela promove uma significativa vantagem 

estratégica. É nesta filosofia que o presente estudo busca aplicar o fluxo reverso, ou 

seja, a vantagem advinda de seu emprego supera o aspecto econômico e busca atuar 

em tempo de paz no fortalecimento da imagem das Grandes Unidades perante a 
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parcela da sociedade na qual as suas OM estão inseridas e, em operações, conquistar 

a liberdade de ação, mediante a aprovação da comunidade e organismos existentes 

na área de operações, opinião pública externa e entidades não governamentais, 

particularmente ligadas às questões ambientais.  

Assim, a LR poderá ser utilizada como uma excelente ferramenta de 

propaganda ao associar de forma positiva a imagem das FTC aos aspectos 

relacionados à proteção ambiental, sustentabilidade e cumprimento de leis e normas 

que regulam as questões ecológicas.  

Neste contexto, o presente estudo alinha-se à definição existente no manual de 

Logística EB20-MC-10.204 (2014, p.2-4):  

2.4.1 A logística reversa é o conjunto de ações, técnicas e procedimentos 
para o planejamento e a execução do fluxo inverso de recursos logísticos, 
sem estágios intermediários, do usuário consumidor até a fonte de obtenção 
e/ou ponto de coleta à retaguarda. Deve receber especial atenção pela 
possibilidade de gerar restrições à liberdade de ação, relacionadas às 
questões ambientais. (BRASIL, 2014, p. 2-4). 

Desta forma, a sua aplicação buscará estabelecer o fluxo inverso de recursos 

logísticos e, principalmente, inibir o estabelecimento de restrições à liberdade de ação 

relacionada às questões ambientais.  

Segundo matéria publicada na Revista Doutrina Militar Terrestre (2017, p. 55), 

em uma análise sumária, os vetores que podem interferir em operações conduzidas 

por Grandes Unidades podem ser visualizados pela aplicação da fórmula 

desenvolvida pelo General francês Beaufre, grande estrategista militar.  

O General idealizou a fórmula E = KFYT, onde o “E” representa o impulso 

estratégico a ser adotado em função da Liberdade de ação (K), das Forças Materiais 

(F), das Forças Morais (Y) e do Tempo (T). Ela deve ser entendida não como uma 

equação matemática, mas sim como uma relação entre os fatores que condicionam a 

estratégia a ser adotada. 

Na atual conjuntura nacional e mundial, materializada pela forte interferência 

da opinião pública e da imprensa, a Logística Reversa torna-se uma ferramenta que 

agrega valor ao fator K na proporção que:  

• Contribui para a preservação ambiental;  

• Possui a aprovação da comunidade e organismos internacionais;  

• Evita problemas legais; e  

• Permite um canal de comunicação da tropa com entidades não 

governamentais.  
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A liberdade de ação poderá ditar as condicionantes da estratégia militar a ser 

empregada, alterando o ritmo a imprimir às operações, a intensidade e extensão da 

violência, dentre outros aspectos.  

Estudos revelam que são diversos os fatores que levam uma organização a 

adotar a LR. A tabela a seguir quantifica os retornos por área estratégica fruto da 

aplicação da referida ferramenta: 

TABELA 2 – Retorno financeiro por área estratégica após a aplicação da LR. 

Motivação Percentual 

Imagem 65.2% 

Razões competitivas 33.4% 

Problemas legais 28.9% 

Recaptura de valores 27.5% 

Recuperação de ativos 26.5% 

Proteção de margem de lucro 26.5% 

Fonte: Rogers e Tibben-Lembke (1998). 
Foi realizado um estudo nos EUA, por uma equipe dirigida por Rogers e Tibben-

Lembke (1998), com mais de 150 administradores sobre as responsabilidades da 

Logística Reversa. Nesse estudo, foram constatadas algumas barreiras a sua 

execução, mencionadas a seguir: 

TABELA 3 – Barreiras para a execução da LR. 

 

Fonte: Rogers e Tibben-Lembke (1998). 
Na sua aplicação são estudados os seguintes fatores: 

• Econômicos: relacionam-se com o custo da produção, por necessidade de 

adaptação dos produtos e processos para evitar ou diminuir o impacto ao meio 

ambiente. A LR pode trazer ganhos diretos às empresas por meio da recuperação de 

produtos e redução de custos com o descarte adequado de materiais usados. Como 
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exemplo, os equipamentos eletrônicos, que, normalmente, têm vida útil bastante curta, 

devido ao acelerado avanço tecnológico. Seus componentes, no entanto, podem ser 

reutilizados. Verifica-se que os fatores econômicos se apresentam por meio de 

ganhos diretos e indiretos, a saber:  

- Ganhos diretos: reaproveitamento de materiais, redução de custos e adição 

de valor na recuperação; 

- Ganhos indiretos: antecipação a imposições legislativas, proteção contra a 

competição de mercado, imagem corporativa associada à proteção ambiental e 

melhora de relacionamento fornecedor/cliente; 

• Governamentais: referem-se a qualquer imposição governamental para que 

as empresas recuperem seus produtos ou os recolham ao final da vida útil ou após o 

descarte, objetivando evitar a degradação do meio ambiente. Essa questão é 

explorada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); 

• Responsabilidade Corporativa: associa-se ao comprometimento das 

empresas fabricantes com a coleta de seus produtos ao final da vida útil; 

• Tecnológicos: ligam-se aos avanços tecnológicos da reciclagem e projetos 

de produtos com finalidade de reaproveitamento após descarte pela sociedade; e  

• Logísticos: relacionam-se aos aspectos logísticos da cadeia reversa, como 

por exemplo, a coleta de produtos.  

Além destes fatores, existem, ainda, os sociais, que abrangem o governo, as 

empresas, os intermediários no processo e as pessoas em geral. 

Face ao apresentado, atinge-se o objetivo de explicar a LR, além de responder 

sobre seu papel no mundo empresarial contemporâneo. 

 

3.6.2 A Logística Reversa nas operações no amplo espectro 

 

Os conflitos contemporâneos obrigam as forças envolvidas a desenvolverem a 

capacidade de realizar ações com atitudes diferentes dentro de um mesmo Teatro de 

Operações, sejam elas: ofensivas, defensivas, humanitárias ou de pacificação.  

Esse ambiente complexo impõe a realização de uma logística compatível às 

demandas das tropas. Assim, a integração do fluxo direto com o reverso é a única 

alternativa viável para a manutenção do suporte logístico nas diferentes atitudes de 

combate.  
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Neste contexto, a integração da Logística Reversa ao fluxo logístico da Força 

Terrestre Componente é um vetor para o sucesso das operações no amplo espectro 

por atuar diretamente na liberdade de ação das tropas, particularmente voltada para 

a questão ambiental. 

A política da “logística na medida certa” impõe a racionalização do fluxo direto 

e sua coordenação com o fluxo reverso, tendo como objetivo a manutenção da 

sustentabilidade das forças empregadas no campo de batalha. A principal meta da 

função de abastecimento que engloba o fluxo direto e reverso é assegurar a liberdade 

de ação, proporcionar amplitude de alcance e de duração às operações da FTC.  

A Logística Reversa contribui para minimizar as restrições de recursos 

impostas pelas demandas existentes nas operações no amplo espectro. Para tanto, 

torna-se fundamental a utilização de recursos tecnológicos de informação para o 

controle dos fluxos, permitindo o apoio da retaguarda para frente, e vice-versa, de 

maneira efetiva.  

No caso de estudo, será considerado uma FTC estruturada a partir de um 

Comando de Brigada.  

Assim, conforme o manual A Força Terrestre Componente nas Operações 

EB20-MC-10.301 (2014, p. 13-2):  

13.2.3 Normalmente, a Logística na FTC será estruturada com 01 (um) 
Comando Logístico da Força Terrestre Componente (CLFTC), um número 
variável de Bases Logísticas Terrestres (BLT) e Destacamentos Logísticos 
(Dst Log), desdobrados pelos Gpt Log/C Mil A no qual o TO/A Op esteja 
ativado.  
13.2.4 No caso da FTC estruturada a partir de um Cmdo Bda, o respectivo 
apoio logístico será prestado pelo B Log integrante dessa GU, o qual poderá 
receber outros meios oriundos do Gpt Log/C Mil A no qual o TO/A Op seja 
ativado. Para tanto, essa OM Log desdobrará uma Base Logística de Brigada 
(BLB) e/ou Dst Log. (BRASIL, 2014, p. 13-2). 

Conforme o mesmo manual, a responsabilidade pela execução da logística 

reversa no âmbito da FTC, com base em um Comando de Brigada, será o B Log, e as 

coordenações serão realizadas pelo CLFTC.  

O processo de planejamento operativo da FTC passa por seis etapas, sendo 

estabelecidas as ações de natureza tática, administrativa e logística. Essa 

metodologia inicia-se na fase de planejamento, sendo seguida pela fase de geração 

do poder de combate da FTC, obtenção da iniciativa, execução da ação decisiva, 

normalização e reversão.  

Essa sequência de atividades é materializada na figura a seguir: 
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FIGURA 12 – Sequência do planejamento operativo da FTC. 
Fonte: Brasil (2014, p. 2-6). 
 

A intensidade dos fluxos logísticos modifica conforme a evolução das fases que 

integram o processo operativo da FTC. Neste contexto, o gráfico comparativo retrata 

o comportamento esperado entre o fluxo direto e o reverso ao longo das fases do 

processo operativo da FTC, conforme apresentado: 

 

 

GRÁFICO 1 – Possibilidade de comportamento logístico durante o processo operativo. 
Fonte: o autor. 
 

Identifica-se que a intensidade do fluxo direto é acompanhada pelo fluxo 

reverso neste gráfico hipotético.  

Neste contexto, a maior operação de logística reversa ocorre na fase de 

reversão, momento quando são retirados do campo de batalha todos os meios 
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empregados. Eles devem passar por um processo analítico, buscando o 

estabelecimento de uma destinação adequada ao seu ciclo de vida.  

Como abordado em tópico anterior, a logística reversa possui a capacidade de:  

• Remoção de resíduos e efluentes do campo de batalha; 

• Preservação ambiental; 

• Retirada do campo de batalha de todos os meios empregados;  

• Associação da imagem da Força à preservação ambiental; e  

• Promoção da sustentabilidade das tropas em combate.  

Essas capacidades possuem influências diretas na Metodologia de Concepção 

Operativa do Exército (MCOE), particularmente no tocante às considerações civis.  

Entende-se como considerações civis, segundo o manual de campanha A 

Força Terrestre Componente nas Operações EB20-MC-10.301 (2014, p.3-13):  

3.4.7.8.1 um conjunto de aspectos com capacidade de influenciar o Espaço 
de Batalha. Incluem atitudes e atividades da população, instituições e 
lideranças civis, opinião pública, meio ambiente, infraestrutura construída 
pelo homem, agências nacionais e internacionais, governamentais ou não. 
(BRASIL, 2014, p. 3-13). 

As capacidades apontadas da LR irão atuar num significativo número de 

aspectos relacionados às Considerações Civis como: a opinião pública, o meio 

ambiente, as lideranças, agências nacionais e internacionais, governamentais ou não.  

Outro fator importante é a interação entre a FTC e o elemento humano que 

pode ser potencializada pelas atividades desenvolvidas pela LR como: reciclagem, 

coleta seletiva, etc.  

A Logística Reversa será visualizada de forma integrada à fase de 

Planejamento, sendo estabelecida uma célula de LR no centro de coordenação 

logística da FTC. Essa estrutura terá como objetivo coordenar o fluxo reverso com os 

meios utilizados para a realização do fluxo direto. Assim uma forte ligação deverá ser 

estabelecida para que o fluxo direto forneça os meios necessários ao apoio logístico 

para frente, evitando excessos e materiais desnecessários ao combate. Essa medida 

irá facilitar o fluxo reverso, tornando o abastecimento eficiente.  

Na fase de geração do poder de combate da FTC, já devem ser adotadas 

medidas práticas de logística reversa fruto dos deslocamentos estratégicos, da 

concentração estratégica e dos desdobramentos das tropas. Essas ações irão 

provocar a produção de resíduos e materiais em excesso. 

Neste contexto, os meios empregados para os transportes de suprimentos e 
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tropas devem ser utilizados para o estabelecimento do fluxo reverso. Neste ponto, o 

fluxo direto será bem maior que o fluxo reverso.  

O planejamento logístico será de responsabilidade do Centro de Coordenação 

Logística Militar (CLM) que deverá implementar as medidas de coordenação entre o 

fluxo direto e o reservo, cabendo ao CLFTC o assessoramento dos aspectos 

relacionados à Força Terrestre.  

O sistema de logística reversa denominado de 3PL (Logística Operacionalizada 

por Terceiros) poderá ser frequentemente utilizado para fomentar a gestão dos 

processos relativos aos fluxos reversos, posto que a FTC utilizará ao máximo os meios 

civis contratados ou mobilizados para operacionalizar os seus deslocamentos. Neste 

contexto, deverá ser otimizado o transporte do fluxo direto em coordenação com o 

reverso.  

Conforme o manual de campanha A Força Terrestre Componente nas 

Operações EB20-MC-10.301 (2014, p.4-7): 

4.4.4.6.1 Embora a FTC não seja a responsável direta pelo planejamento ou 
pela execução das tarefas dessa etapa, seu Cmt deve assessorar o Cmt Op 
quanto aos aspectos do Plano de Operações da FTC que dependem do 
deslocamento e da concentração estratégica. O EM FTC abastece o C Op 
com os dados necessários e as demandas para que o planejamento da 
atividade e sua consequente execução atendam às necessidades táticas. 
(BRASILl, 2014, p. 4-7).  

Na fase de desdobramento, cresce de importância a coordenação logística da 

CLFTC na medida em que o mesmo se torna responsável pelo fluxo de tropas e 

controle de trânsito que poderão interferir diretamente no fluxo direto e reverso. A 

principal meta desta etapa é proporcionar um movimento fluido de Unidades.  

A execução das operações propriamente dita ocorre na fase de obtenção e 

exploração da iniciativa e na execução da ação decisiva. Nestes momentos, o fluxo 

direto é muito mais intenso que o reverso, fruto da necessidade de meios para o 

atingimento do estado final desejado estabelecido pela FTC. 

Segundo o manual de campanha A Força Terrestre Componente nas 

Operações EB20-MC-10.301 (2014, p. 5-1):  

5.2.3 Uma vez conquistada, a iniciativa é protegida pela antecipação na 
identificação das ameaças e pelo emprego de ações dissuasórias. 
Concomitantemente, deve-se aumentar o Ritmo Operativo objetivando a sua 
exploração por intermédio de ações eminentemente ofensivas. (BRASIL, 
2014, p. 5-1). 

A fase 3 do Processo Operativo da FTC, a execução da ação decisiva, 

compreende o somatório de atividades e tarefas de todas as Funções de Combate, 
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executadas de modo sincronizado no tempo e no espaço para o cumprimento da 

missão. Em última instância, esse esforço concentrado é o que conduz às condições 

expressas no estado final desejado para a operação. Em geral, essa fase tem caráter 

ofensivo, destinando-se à destruição do inimigo ou conquista de terreno, por exemplo. 

Em certas faixas do espectro dos conflitos, a fase 3 pode ser caracterizada por ações 

de pacificação ou associadas à obtenção de condições locais de segurança, 

dependendo do tipo de operação.  

A intensificação do fluxo reverso tem início na fase de normalização, que tem 

como finalidade gerar as condições necessárias para permitir a retirada dos meios 

militares do TO/A Op.  

O CLFTC terá papel fundamental na análise da seleção dos meios que 

integrarão este fluxo, que deverá visualizar a redução de meios a valores mínimos 

necessários para a manutenção da sustentabilidade da situação de paz estável. Tal 

estudo irá permitir a eficiência da capacidade de reversão. Na normalização, o fluxo 

reverso assume valores similares ao fluxo direto, tendo as questões ambientais e de 

sustentabilidade do campo de batalha como prioridade. 

Nas operações militares realizadas em território nacional, particularmente as 

de não guerra, a logística reversa terá seu ponto de ápice após a materialização do 

Estado Final Desejado (EFD) devido a existência de uma estrutura institucional já 

constituída. Neste caso, durante a fase de execução da ação, a LR aumentará o 

gerenciamento do fluxo reverso, permitindo a reversão total dos meios após a 

consolidação do EFD.  

A fase de reversão materializa o maior fluxo logístico reverso.  

Conforme o manual de campanha A Força Terrestre Componente nas 

Operações EB20-MC-10.301 (2014, p.7-1):  

7.1.1 A Reversão é a fase do Processo Operativo da FTC em que os meios 
terrestres adjudicados ao C Op retornam à situação que se encontravam 
antes do emprego. As ações de Reversão inserem-se em um processo mais 
amplo, gerenciado pelo EMCFA, que pode ser comparado ao deslocamento 
estratégico – com a diferença de que o sentido de movimento das Forças 
empregadas, neste caso, é de retorno.  

O CLFTC indica ao CLTO as prioridades relativas à reversão de seus 

elementos operativos, possibilitando o estabelecimento da sequência de reversão e 

seus prazos.  

As ações nesta fase, à semelhança do deslocamento e da concentração 

estratégica, envolvem grande necessidade de coordenação entre os diversos níveis 
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do sistema logístico operativo. Normalmente, os combatentes logísticos da FTC 

permanecem no TO/A Op até os últimos elementos operativos serem revertidos aos 

seus locais de origem.  

O fluxo reverso no interior da área de responsabilidade da FTC é administrado 

pela Célula de Coordenação de Logística Reversa (CCLR). Dentro de sua 

estruturação, será estabelecida uma Operação de Reversão composta: fase de 

planejamento, reversão de pessoal e material, desmobilização que será subdividida 

em meios civis e efetivos militares convocados, desativação de estruturas, movimento 

e recepção. 

 

FIGURA 13 – Resumo do fluxo logístico esperado na FTC. 
Fonte: o autor. 
 

A figura 13, resume o fluxo logístico esperado na FTC em operações, 

apresentando a intensidade de ações reversas esperadas em cada fase da missão, 

visando a sustentabilidade do campo de batalha.  
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Assim, o Material de Emprego Militar (MEM) aplicado no conflito, ao ser 

revertido, poderá ter as seguintes destinações, segundo o estudo da viabilidade da 

logística reversa: 

a. Retorno ao território de origem para ser aplicado em outra atividade;  

b. Por meio da alienação e outras formas de desfazimento:  

- Retorno ao território de origem para ser reciclado, remanufaturado ou 

eliminado;  

- Vendido para outra Força;  

- Comercializado para empresas locais ou multinacionais;  

- Doado para o governo local; e/ou 

- Retorno ao território e inserido ao mercado de segunda mão. 

 

3.6.3 A Logística Reversa em Forças Armadas estrangeiras: Estados Unidos e 

Colômbia 

 

O Exército dos Estados Unidos da América realizou seu primeiro estudo sobre 

a logística reversa em 1998. Após a conclusão, os militares começaram a concentrar-

se nessa estratégia como forma de valorizar os ativos usados ou inservíveis 

recuperando-os. 

O Conselho de Logística Americana, segundo Rogers & Tibben-Lembke 

(1998), define logística reversa como o processo de planejamento, implementação e 

controle do custo efetivo do fluxo eficiente de matérias-primas, em processo de 

inventário, produtos acabados e informações relacionadas desde o ponto de consumo 

até o ponto de origem para efeitos de valor ou descarte adequado recapturar. 

O Regulamento do Exército dos Estados Unidos 711-7 (1992), Supply Chain 

Management, descreve a logística reversa como um processo em que um produto é 

devolvido para algum ponto no sistema de distribuição a fim de ser revendido, 

reciclado, recuperado, redistribuído ou eliminado. 

Segundo Prevot (2013), o Comando de Material do Exército Norte-americano é 

o órgão responsável por toda a logística do Exército. Supervisiona a compra, venda, 

equipamentos, desmantelamento, envio e recebimento de praticamente todos os 

equipamentos dentro arsenal do Exército dos EUA, contando com homens e mulheres 

especialistas em logística. 
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 Durante a Guerra do Iraque, a Logística Reversa Militar era a capacidade que 

possuía os altos níveis de comando em avaliar os itens em uso ou desuso e decidir o 

futuro do material, tendo grande variedade de opções à sua disposição.  

Cada item contabilizado na área de conflito tinha o potencial para várias 

escolhas. Isso inclui transferência para outras unidades no Iraque, no Afeganistão, ou 

o Kuwait; poderia ser enviado de volta para os EUA para uso por uma unidade do 

Exército específico, para uso como equipamento de treinamento; poderia ser colocado 

no Army Stocks Prepositioned (APS) como parte desses grupos de equipamentos que 

estão estrategicamente colocados nas bases globais para diminuir o tempo de 

resposta; poderia ser transferido ou vendido a um país anfitrião para uso militar ou se 

tornar parte do Programa Foreign Military Sale (FMS), onde é vendido a uma nação 

aliada. 

Em suma, o Exército americano empregou a logística reversa com grande 

intensidade no Iraque e Afeganistão. As ações permitiram a retirada de um excesso 

de material militar dispostos nas bases e sem utilização, fruto de erros nos parâmetros 

da logística direta. Permitiu uma redistribuição de equipamentos durante os conflitos 

e o estabelecimento de um canal de venda de equipamentos retirados do Teatro de 

Operações (TO) para Nações amigas. 

Conforme Baker (2012), outra alternativa seria devolver para os EUA sob um 

programa como o da Associação Nacional de Órgãos Estaduais de Excedente 

(NASAP) para o governo estadual ou uso Guarda Nacional ou finalmente 

desmilitarizado, destruído ou reciclado se as outras opções não fossem adequadas. 

Assim, na retirada do Iraque em 2009, cerca de 3,2 milhões de peças de equipamento 

no Iraque precisavam ser redistribuídas. 

Já o Exército da Colômbia, a partir da constatação de que as operações 

logísticas em alguns casos implicava na geração de impactos ao meio ambiente, 

conforme o Manual de Operações (Processo) de Logística Reversa da Brigada de 

Apoio Logístico nº 1 do Exército Nacional da Colômbia (2015), elaborou o Documento 

Estrutural de Logística onde é possível identificar e analisar as regras, ações, missões, 

e processos que representam os esforços de unidades táticas que executam as 

operações em uma brigada, tendo como uma das preocupações a adoção de medidas 

complementares para o uso da logística reversa.  

O Manual de Logística Reversa do Exército Colombiano (COLÔMBIA, 2016) 

conceitua logística reversa como o conjunto de atividades que se realizam de maneira 



75 

inversa a cada um dos processos das diversas missões da Brigada de Apoio Logístico 

Nº 1. Permite o aproveitamento e aplicação do 3 R’s (Reparação, Repotencialização, 

Redistribuição) ou a destruição. Este processo se realiza, no momento em que se 

finalizam cada uma das Operações Logísticas, seja porque os materiais cumpriram 

seu tempo de vida útil, por defeitos de fabricação, transporte ou descarga de materiais. 

 Para desenvolver a logística inversa ou reversa de forma eficiente, é 

necessário observar-se que o ciclo de logística é um processo que deve ocorrer de 

forma ordenada, por meio da gestão rigorosa dos recursos e ainda é importante a 

sinergia entre as funções logísticas específicas com a reversa, uma vez que o 

planejamento, a aquisição de materiais e as operações estão interligadas com a LR e 

o Sistema 3 R’s. 

De acordo com o Manual de Operação de Logística reversa do Exército da 

Colômbia são previstas as atividades de:  

✓ Identificação do material que têm potencial para ser reutilizado ou porque se 

trata de um resíduo de característica perigosas;  

✓ Separação que define os critérios para realizar a segregação dos materiais; 

✓ Baixa de material onde é aplicado o procedimento para cancelar o registro 

do material e concluir que este está disponível para aplicação na logística reversa; 

✓ Armazenamento quando o sistema estabelece o destino a ser dado ao 

material; 

✓ Tratamento no momento em que os materiais são alocados como resíduo e 

seu tratamento é definido de acordo com as estratégias indicadas na logística reversa; 

e 

✓ Registro após ter sido implementado uma estratégia de logística reversa. 

Por fim, no tópico apresentado atinge-se o objetivo de apresentar a doutrina e 

emprego da LR em Forças Armadas estrangeiras, bem como responde-se a questão 

de estudo pertinentes ao objetivo. 

 

3.6.4 A Logística Reversa na Marinha do Brasil e na Força Aérea Brasileira 

 

Em pesquisas de campo e consulta a documentos da Marinha do Brasil (MB) e 

da Força Aérea Brasileira (FAB) foram buscadas expertises em realização de 

Logística Reversa ou alguma atividade similar. 
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Notou-se a inovação do tema não só na F Ter como nas Forças Armadas 

brasileiras de um modo geral. Percebe-se que um mínimo é feito sem grandes 

sistematizações de fluxo nem organização de responsabilidades pela coleta dos 

insumos e rejeitos. 

Fica evidente que a maior importância é dada apenas aos óleos, combustíveis 

e lubrificantes, haja vista os impactos ambientais graves gerados por esses produtos, 

necessitando de maior atenção em seu descarte. 

Os manuais logísticos da FAB e da MB não abordam o tema ora estudado, 

preconizando apenas o fluxo direto de suprimentos em campanha.  

Informações colhidas com integrantes do Corpo de Fuzileiros Navais, que 

participaram da Operação São Francisco, atestaram que não havia essa preocupação 

por parte da Força. Um motivo era o desconhecimento ou negligência com relação a 

esse assunto. Outro caso é o posicionamento das tropas em uma Base Naval 

permanente da Marinha do Brasil e se apoiar no fluxo logístico desses elementos que 

o acolhiam. 

Em relação a FAB, a maior participação logística se ateve em ceder espaço em 

um de seus aquartelamentos permanentes para que fossem desdobradas tropas da 

F Ter, sem qualquer envolvimento nos fluxos de suprimentos da Operação São 

Francisco. 

Por fim, no tópico apresentado atinge-se o objetivo de apresentar a doutrina e 

emprego da LR na Marinha do Brasil e na Força Aérea Brasileira, bem como 

responde-se a questão de estudo relativa ao objetivo. 

 

3.6.5 A Logística Reversa no Exército Brasileiro 

 

O Comando do Exército emitiu a diretriz para a adequação do Exército 

Brasileiro à Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da Portaria nº 1275, de 

28 de dezembro de 2010. Esse documento torna-se fundamental para a execução do 

plano de Logística Reversa das FTC, uma vez que determina as atribuições das 

Unidades e Órgão de Assistência direta e imediata ao Comandante do Exército, Órgão 

de Direção Geral, Órgãos de Direção Setorial, Comandos Militares de Área e Regiões 

Militares.  

Assim, a Diretriz para a Adequação do Exército Brasileiro à PNRS, aprovada 
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pela Portaria nº 1.275, de 28 de dezembro de 2010, do Gabinete do Comandante do 

Exército Brasileiro, prevê: 

1. FINALIDADE  
Orientar as ações necessárias à adequação do Exército Brasileiro à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 
  
2. LEGISLAÇÃO  
Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; altera a Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá 
outras providências. 
  
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS  
a. A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, 
objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo Governo 
Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito 
Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.  
b. 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.  
c. A PNRS integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a 
Política Nacional de Educação Ambiental e com a Política Federal de 
Saneamento Básico.  
d. Os objetivos da PNRS são:  
1) proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  
2) não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 
sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  
3) estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 
bens e serviços;  
4) adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 
forma de minimizar impactos ambientais;  
5) redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  
6) incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 
matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  
7) gestão integrada de resíduos sólidos;  
8) articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o 
setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão 
integrada de resíduos sólidos;  
9) capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  
10) regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da 
prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que 
assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de 
garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 
11.445, de 2007;  
11) prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:  
a) produtos reciclados e recicláveis;  
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões 
de consumo social e ambientalmente sustentáveis; 
12) integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas 
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos;  
13) estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  
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14) incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 
empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 
reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 
aproveitamento energético; e  
15) estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  
e. 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.  
f. Cabe ao Exército, como Instituição, e a todo integrante da Força, 
individualmente, a responsabilidade pela efetividade das 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. 
  
4. ATRIBUIÇÕES  
a. Comuns a todas as Organizações Militares  
1) Estudar detalhadamente a Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 
identificando as necessidades gerais e específicas de adequação dos 
procedimentos da OM à PNRS. Há de se considerar o conceito de 
sustentabilidade, no qual as ações devem ser ecologicamente corretas, 
economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente aceitas.  
2) 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.  
3) Observadas as diretrizes do art. 21, citado na Lei N° 12.305, de 2 de agosto 
de 2010, e as orientações superiores, elaborar o Projeto de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos (incluindo aqueles classificados como perigosos), 
ajustado à realidade da região onde a OM se encontra.  
4) Baseado nas orientações do DEC e das Regiões Militares, 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.  
5) 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.  
6) Adotar metas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos.  
7) Promover o acondicionamento e a disponibilização adequada dos resíduos 
sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução, em conformidade 
com o planejamento municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.  
8) Baseado nas orientações das Regiões Militares, adotar procedimentos e 
ações para o funcionamento da logística reversa, de responsabilidade dos 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes.  
9) Contribuir com o Sistema de Comunicação Social do Exército na ampla 
divulgação das práticas de gerenciamento dos resíduos sólidos.  
10) Adotar medidas que impeçam a execução de práticas proibidas (pela 
PNRS) pela OM e seus integrantes.  
b. Específicas para os Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao 
Comandante do Exército, Órgão de Direção Geral, Órgãos de Direção 
Setorial, Comandos Militares de Área e Regiões Militares  
1) Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Comandante do Exército 
a) Gabinete do Comandante do Exército  
(1) Acompanhar a adequação do EB à PNRS, por intermédio de informações 
provenientes do Estado-Maior do Exército (EME).  
(2) Acompanhar as regulamentações da PNRS pelo Poder Executivo.  
b) Centro de Comunicação Social do Exército  



79 

(1) Planejar e conduzir, em coordenação com o EME, Órgãos de Direção 
Setorial (ODS) e Comandos Militares de Área, as atividades de divulgação 
institucional das ações de gestão integrada e do gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, destacando aquelas 
classificadas como “as melhores práticas”.  
(2) Desenvolver campanha de divulgação institucional específica, com o 
objetivo de projetar a imagem positiva da Força no âmbito da sociedade 
brasileira, aproveitando, na plenitude, os resultados de destaque à adequada 
gestão dos resíduos sólidos.  
(3) Assessorar o EME, Órgãos de Direção Setorial e Comandos Militares de 
Área na divulgação de fatos e eventos com potencial para destacar a 
adequada gestão de resíduos sólidos.  
(4) Prover o apoio técnico necessário para a elaboração de mídias 
institucionais (filmetes, cartazes, revistas em quadrinhos, cartilhas, folders, 
banners etc) em apoio aos ODS e C Mil A sempre que necessário.  
(5) Coordenar com o DECEx, a realização de campanhas para a 
conscientização do pessoal do EB, de modo que haja o entendimento que a 
PNRS visa à proteção da saúde e a qualidade ambiental.  
c) Centro de Inteligência do Exército  
Atuar preventivamente na proteção da imagem da Força em relação ao tema 
PNRS.  
2) Estado-Maior do Exército (EME)  
a) Atualizar a Política de Gestão Ambiental, a Diretriz Estratégica de Gestão 
Ambiental do Exército Brasileiro e as Instruções Gerais de Meio Ambiente, 
considerando os aspectos da PNRS.  
b) Coordenar, controlar e avaliar as atividades relativas à atuação do Exército 
no aperfeiçoamento da PNRS e estratégias em vigor na Força, no que se 
refere ao planejamento institucional.  
c) Orientar e sistematizar procedimentos, estudos e atividades estratégicas 
de interesse da Força na sua adequabilidade à PNRS, evitando a dispersão 
de esforços e recursos.  
d) Formular objetivos e estratégias para o SIPLEX, estabelecendo os liames 
necessários à observação da PNRS e a atividade-fim do Exército.  
e) Promover a difusão das melhores práticas do gerenciamento de resíduos 
sólidos no âmbito do Exército.  
f) Promover o inter-relacionamento entre os ODS, C Mil A, RM, órgãos 
públicos e privados com a finalidade de instituir medidas indutoras de 
financiamento para projetos de gestão integrada e gerenciamento de 
resíduos sólidos.  
g) Acompanhar os editais de lançamento do Fundo Nacional de Meio 
Ambiente com a finalidade de aproveitar oportunidades de apresentação de 
projetos relacionados com o gerenciamento de resíduos sólidos.  
h) Considerando as peculiaridades de cada região e as responsabilidades 
que as RM têm, no que tange à logística e ao patrimônio, definir os Grandes 
Comandos Territoriais como os responsáveis pela orientação e o 
detalhamento dos Planos Básicos de Gestão Ambiental e dos Projetos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a serem elaborados pelas OM, 
excluindo-se as OM de logística e de saúde, as quais deverão ser orientadas 
pelo COLOG e DGP, respectivamente. 
3) Comando de Operações Terrestres (COTER)  
a) Inserir os fundamentos, princípios e diretrizes da PNRS no Programa de 
Instrução Militar.  
b) Incentivar a aplicação das melhores práticas de gerenciamento de resíduos 
sólidos nas atividades operacionais de preparo e emprego da tropa.  
c) Estudar o “fator sustentabilidade” nos conceitos operacionais atuais e 
futuros, considerando-o como uma oportunidade para a Força Terrestre.  
4) Comando Logístico (COLOG)  
a) Estabelecer orientações gerais para as RM quanto aos procedimentos a 
se adotar para a logística reversa, de modo que determinados resíduos 
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sólidos gerados retornem aos fabricantes, importadores, distribuidores ou 
comerciantes.  
b) 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.  
c) 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) Estudar e adotar medidas para a otimização da reciclagem de óleos 
lubrificantes inservíveis, produzidos pelas OM do EB.  
5) Departamento-Geral do Pessoal (DGP)  
a) Orientar a elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos 
dos hospitais militares, postos médicos, policlínicas e Laboratório Químico 
Farmacêutico do Exército, considerando os resíduos hospitalares e 
laboratoriais.  
b) Observar a necessidade de mobiliar as OM do EB com pessoal habilitado 
para as atividades de elaboração, implementação, operacionalização e 
monitoramento de todas as etapas de gerenciamento de resíduos sólidos.  
6) Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT)  
a) Estabelecer orientações específicas para o gerenciamento de resíduos 
laboratoriais usados em pesquisas, resíduos industriais da IMBEL, resíduos 
produzidos pelos arsenais de guerra e outros peculiares pelos quais o 
Departamento tenha gestão.  
b) Incentivar a pesquisa científica e a inovação referente à reutilização e à 
reciclagem de materiais, produzindo retorno de interesse para o Exército, 
sobretudo para a geração de energia e materiais alternativos, tanto para as 
atividades administrativas quanto para as operacionais.  
c) Orientar os pesquisadores e os responsáveis por desenvolvimento de 
projetos do Exército acerca da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos, conforme prevê a PNRS.  
7) Departamento de Engenharia e Construção (DEC)  
a) Atualizar as Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão Ambiental 
do Exército, considerando a PNRS.  
b) Estabelecer orientações gerais para elaboração dos projetos de 
gerenciamento de resíduos sólidos das OM do EB.  
c) Estabelecer orientações específicas para o gerenciamento de resíduos 
sólidos provenientes dos trabalhos de construção (estradas, aeroportos, 
portos, edificações, etc), reformas, reparos e demolições.  
d) Estabelecer orientações técnicas para a construção de biodigestores e de 
recicladores de material.  
e) Orientar as OM sobre a necessidade da apresentação do projeto de 
gerenciamento de resíduos sólidos como parte integrante do processo de 
licenciamento ambiental de empreendimentos. 
f) Incluir nos novos projetos de construção e reforma de aquartelamentos e 
de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) as facilidades para o 
gerenciamento de resíduos sólidos, bem como seu aproveitamento, se 
possível, para geração de energia.  
8) Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx)  
a) Incentivar a pesquisa científica e tecnológica no âmbito das escolas do 
Exército referente à temática de gestão de resíduos sólidos com aplicação 
para as atividades administrativas e operacionais da Força.  
b) Buscar parcerias com universidades, instituições de pesquisa, 
estabelecimentos de ensino especializados e participantes do sistema “S” 
(SENAI, SENAC, SENAR, SESI, SEBRAE, SEST e SENAT) que 
proporcionem resultados positivos para a Força no tocante à capacitação dos 
talentos humanos para as atividades de planejamento e gerenciamento de 
resíduos sólidos.  
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c) Promover a capacitação técnica continuada de talentos humanos para a 
área de gestão integrada, gerenciamento de resíduos e sustentabilidade, com 
vistas a proporcionar pessoal para mobiliar as diversas OM do EB.  
d) Inserir os fundamentos, princípios e diretrizes da PNRS na carga horária 
dos Planos de Disciplinas das escolas da linha bélica do EB.  
e) Desenvolver, em coordenação com o CCOMSEX, campanhas para 
conscientização do pessoal do EB, de modo que haja o entendimento que a 
PNRS visa à proteção da saúde pública e a qualidade ambiental.  
9) Secretaria de Economia e Finanças  
a) Tomar as medidas necessárias para a disponibilização de recursos 
orçamentário financeiros destinados ao cumprimento das ações relacionadas 
à contratação de bens, serviços e obras relacionados à gestão de resíduos 
sólidos produzidos.  
b) Tomar as medidas necessárias para o registro, classificação e repasse dos 
recursos oriundos da gestão de resíduos sólidos gerados pelas Unidades 
Gestoras do Comando do Exército.  
c) Orientar as Unidades Gestoras sobre a Instrução Normativa IN 
SLTI/MPOG Nº 01, de 19 de janeiro de 2010, e a priorização dos contratos a 
serem celebrados pelas Unidades Gestoras do Exército, referentes à gestão 
dos resíduos sólidos, tudo em consonância com a Lei Nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993.  
d) Orientar as Unidades Gestoras sobre a consideração da logística reversa 
nos processos licitatórios.  
10) Comandos Militares de Área  
a) Proporcionar, conforme a necessidade, orientações peculiares às OM 
integrantes do C Mil A sobre o gerenciamento de resíduos sólidos, 
considerando as características regionais.  
b) Inspecionar os trabalhos de adequação das OM à PNRS.  
c) Difundir, no âmbito do C Mil A, as melhores práticas de gestão e de 
gerenciamento de resíduos sólidos implementadas pelas OM.  
d) Acompanhar a implementação das medidas referentes ao gerenciamento 
de resíduos conduzidas pelas RM.  
e) Acompanhar a utilização do canal técnico-consultivo OM-RM-DEC, 
previsto nas IG 20-10, para assuntos da PNRS.  
11) Regiões Militares  
a) 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.  
b) Baixar as normas relativas ao transporte, coleta, tratamento, destinação 
final e eliminação de resíduos sólidos, assim como todas as medidas 
passíveis de evitar dano ou degradação ao meio ambiente, que devam ser 
seguidas pelas OM.  
c) 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.  
d) Definir procedimentos e ações para o funcionamento da logística reserva, 
de responsabilidade dos fabricantes, distribuidores e comerciantes. 
(BRASIL,2010). 

O Exército Brasileiro, amparando-se nos arcabouços jurídicos referenciados, 

elaborou portarias específicas para regulamentar as normas para a alienação e outras 

formas de desfazimento de material, conforme o inciso I, Art 2º, do Decreto nº 99.658, 

de 30 de outubro de 1990. Essa questão pode ser exemplificada pela Portaria nº 17 - 

COLOG, de 13 de maio de 2016, que aprova o Plano de Alienação de Viaturas 
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pertencentes ao Comando do Exército para o período de 2016 a 2020.  

Neste sentido, pode-se considerar a alienação e as outras formas de 

desfazimento de material aplicado na Força uma prática de etapas da Logística 

Reversa de pós-consumo. Essa afirmação é construída fruto da análise do fluxo 

logístico final a seguir apresentado: 

 

FIGURA 14 – Fluxo logístico pós-consumo. 
Fonte: Leite (2003). 
 

No tocante aos bens de pós-consumo em condições de uso, serão 

enquadrados no Art 4º, do Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, quando forem 

destinados a reuso por estarem classificados como ociosos ou recuperáveis. Neste 

mesmo contexto, o Art 15 do referido decreto estabelece as particularidades que 

poderão ser aplicadas ao destino do material, conforme transcrito a seguir: 

Art. 15. A doação, presentes razões de interesse social, poderá ser efetuada 
pelos órgãos integrantes da Administração Pública Federal direta, pelas 
autarquias e fundações, após a avaliação de sua oportunidade e 
conveniência, relativamente à escolha de outra forma de alienação, podendo 
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ocorrer, em favor dos órgãos e entidades a seguir indicados, quando se tratar 
de material:  
I - ocioso ou recuperável, para outro órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal direta, autárquica ou fundacional ou para outro órgão 
integrante de qualquer dos demais Poderes da União;  
II - antieconômico, para Estados e Municípios mais carentes, Distrito Federal, 
empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições filantrópicas, 
reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público;  
III - irrecuperável, para instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade 
pública pelo Governo Federal, e as Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público;  
IV - adquirido com recursos de convênio celebrado com Estado, Território, 
Distrito Federal ou Município e que, a critério do Ministro de Estado, do 
dirigente da autarquia ou fundação, seja necessário à continuação de 
programa governamental, após a extinção do convênio, para a respectiva 
entidade convenente;  
V - destinado à execução descentralizada de programa federal, aos órgãos e 
entidades da Administração direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios e aos consórcios intermunicipais, para 
exclusiva utilização pelo órgão ou entidade executora do programa, hipótese 
em que se poderá fazer o tombamento do bem diretamente no patrimônio do 
donatário, quando se tratar de material permanente, lavrando-se, em todos 
os casos, registro no processo administrativo competente.  
Parágrafo único. Os microcomputadores de mesa, monitores de vídeo, 
impressoras e demais equipamentos de informática, respectivo mobiliário, 
peças-parte ou componentes, classificados como ociosos ou recuperáveis, 
poderão ser doados a instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade 
pública pelo Governo Federal, e Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público que participem de projeto integrante do Programa de 
Inclusão Digital do Governo Federal. (BRASIL, 1990). 

Nesta ótica, o desfazimento permite o reuso do material existente, não 

produzindo recursos econômicos devido à aplicação da doação como meio de dar 

continuidade ao fluxo reverso. O bem não é inserido no mercado de segunda mão. 

Essa ação possibilita a destinação do material que aumentaria os custos relativos ao 

armazenamento, transporte reverso e outros associados a uma destinação coerente 

com a PNRS, além de contribuir para a preservação do meio ambiente e a imagem 

da Força.  

Em relação aos bens de pós-consumo em fim de vida útil, serão enquadrados 

pelo Art 16, do Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, devido o material ser 

classificado como irrecuperável. Neste contexto, a autoridade competente 

determinará sua descarga patrimonial e sua inutilização ou abandono, após a retirada 

das partes economicamente aproveitáveis, porventura existentes, que serão 

incorporados ao patrimônio. A retirada dessas partes dará início aos processos de 

desmanche, reciclagem e remanufatura. Os demais componentes que não possuírem 

condições de aproveitamento econômico terão a disposição final em conformidade 

com as normas ambientais. Essa destinação é referenciada no Art 18 do referido 
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Decreto, que determina a elaboração de Termos de Inutilização ou de Justificativa de 

Abandono, os quais integrarão o respectivo processo de desfazimento. O Art 20, por 

sua vez, permite à Administração a contratação, por prazo determinado, do serviço de 

empresa ou de profissional especializado para encaminhar o meio à disposição final, 

quando se tratar de material de grande complexidade, vulto, valor estratégico ou cujo 

manuseio possa oferecer risco às pessoas, instalações ou ao meio ambiente.  

Em suma, estabelece-se que a alienação e as outras formas de desfazimento 

de material são inseridas dentro de fluxograma que operacionaliza a Logística 

Reversa. Assim, essas ações são ferramentas que permitem sistematizar o fluxo 

reverso e o aumento do ciclo produtivo, tendo como principal objetivo para a Força 

Terrestre uma destinação coerente de materiais não utilizados e secundariamente a 

geração de divisas.  

A proposta do Plano de Logística Reversa, no âmbito das FTC nível Grande 

Unidade, é contribuir para a execução das operações em território nacional em 

conformidade aos aspectos legais existentes. 

Por fim, no tópico apresentado atinge-se o objetivo de apresentar a diretriz do 

Cmt EB relacionada ao assunto em estudo, bem como responde-se as questões de 

estudo referentes ao objetivo. 

 

3.6.6 Conclusão parcial 

 

A Logística Reversa passa a ser mais uma ferramenta à disposição da Força 

Terrestre Componente para viabilizar a conquista do Estado Final Desejado (EFD) 

imposto pelo Comando do Teatro de Operações.  

Neste contexto, ela deverá ser empregada para manter a sustentabilidade do 

campo de batalha e aumentar a liberdade de ação das tropas empregadas.  

A sua execução deverá acompanhar todas as fases do processo operativo da 

FTC, permitindo a retirada do ambiente operacional do excesso de materiais 

conduzidos pelo fluxo direto e os produtos de defesa que estão sem utilização.  

Conclui-se, parcialmente, que a Logística Reversa permite a execução do 

planejamento operativo da FTC de forma mais eficiente, com menor custo econômico, 

ambiental e de imagem para a Força. 
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3.7 A LIBERDADE DE AÇÃO DA FTC 

 

O termo que se pretende estudar nesse tópico diz basicamente que a liberdade, 

em qualquer de suas formas, só pode sofrer restrições por normas legítimas, ou seja, 

normas provenientes do poder legislativo e elaboradas de acordo com o procedimento 

estabelecido na Constituição Federal (CF). Em outras palavras, o Art 5º, inciso II, da 

CF, deixa evidente que todos têm a liberdade de fazer e de não fazer o que bem 

entender, salvo quando a lei determine o contrário. 

O Manual de campanha C 20-1 - Glossário de termos e expressões para uso 

no Exército (2009, pág. L-2) define liberdade de ação como:  

LIBERDADE DE AÇÃO – 1. Capacidade de planejar e executar as ações 
necessárias à consecução do objetivo estabelecido. 2. Capacidade de 
executar ações estratégicas, na busca da concretização de interesses ou 
objetivos nacionais, com o mínimo possível de restrições de Estados, 
organismos ou opinião pública, internacional ou nacional. (BRASIL, 2009, p. 
L-2). 

Temos ainda, na página 145 do Manual Glossário das Forças Armadas - MD35-

G-01 (4ª Edição/2007), a seguinte definição: “Capacidade de planejar e executar as 

ações necessárias à consecução do objetivo estabelecido.”  

Trazendo essa realidade para o emprego da FTC numa operação militar, a 

liberdade de ação caracteriza-se pelo relativo poder decisório que um comandante é 

dotado para encaminhar suas tropas, havendo um mínimo possível de fatores que 

interfiram em seus planejamentos. 

Nas operações de GLO, desenvolvidos em território nacional, essa liberdade 

de ação é imprescindível para o sucesso, devendo ser limitada apenas pelos 

dispositivos legais. Entende-se que essa liberdade é conquistada a partir do momento 

que a FTC se protege de possíveis problemas jurídicos, com foco principal às 

questões voltadas ao meio ambiente. 

Neste escopo, a logística está inserida num contexto de permitir a mobilidade, 

sobrevivência, eficiência e eficácia da FTC em operações. A fim de conquistar esses 

objetivos, cresce a importância do planejamento abrangente e minucioso. Nessa 

abrangência, a reversão dos meios e a manutenção de um ambiente operacional 

menos poluído e a preservação do meio ambiente trazem à tona a confecção e 

execução de uma logística reversa dos suprimentos, focados na etapa de coleta de 

resíduos e rejeitos. 
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No ambiente operacional, ainda merece destaque a opinião pública favorável 

às ações das tropas. Tal fator é extremamente relevante para a conquista e 

manutenção da liberdade de ação das chamadas Forças de Pacificação. Na Operação 

São Francisco ficou evidente que a percepção e colocações dos moradores do 

complexo de comunidades da Maré induzia não só a opinião pública da área, como, 

principalmente, foi responsável por traduzir a imagem pública das tropas envolvidas 

na operação em território nacional e, por vezes, internacional. A satisfação popular 

pelas Forças Armadas cresce de importância a partir do instante em que são 

desencadeadas medidas de aproximação e colaboração para mudança de hábitos e 

incremento cultural no meio civil.  

Também pode-se englobar no campo da opinião pública, a ausência de notícias 

negativas, por parte da imprensa em geral, excessivamente fiscalizadora da atuação 

do Exército nas operações de GLO. A observação dos preceitos de LR, caso não 

fossem considerados, poderia desencadear reportagens desabonadoras, 

comprometendo a liberdade de ação das tropas empenhadas. Enfim, relativo a 

vertente de opinião pública, temos a seguinte citação da matéria da revista eletrônica 

EBLog, escrita pelo Tenente Coronel Abelardo Prisco de Souza Neto, de 16 de 

setembro de 2015: 

Todos os contingentes elegeram a conquista do apoio da população como 
sendo o Centro de Gravidade da Operação no Complexo da Maré. No 
entanto, analisando os efetivos reais empregados pela Força de Pacificação 
julga-se que somente a partir do VI contingente os recursos humanos 
empregados passaram a atender em melhores condições a gama de 
atribuições inerentes à Comunicação Social de uma Força de Pacificação. Na 
percepção do autor, o emprego de pequenos efetivos na célula de 
Comunicação Social da grande maioria dos contingentes é um aspecto 
limitante na busca da conquista do apoio da população e no atendimento à 
grande demanda de assuntos atinentes à Comunicação Social em operações 
desta natureza. (EBLOG, 2015). 

Durante o cumprimento da missão do sétimo contingente, na Operação São 

Francisco, vários relatos informais foram presenciados constando de queixas quanto 

a danos materiais e ambientais deixados pela Força de Pacificação. Dentre vários, 

destacam-se os danos causados por abalroamentos de blindados com casas e 

veículos, bem como o desprendimento de peças e materiais que vinham causar danos 

locais, e ficar espalhados pelos bairros locais.   

Em várias oportunidades, as queixas populacionais resultavam em falta de 

cooperação da população nas operações futuras e descrédito pelos danos causados 

ao local. Como forma de diminuir esse descontentamento, foram realizados projetos 
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de impacto rápido, onde a F Ter executava missões de reparo de danos e ações 

sociais para retomar a credibilidade local e prosseguir na conquista dos objetivos 

propostos para a Operação São Francisco. 

No âmbito interno, a logística reversa influenciaria para a manutenção de um 

ambiente mais salubre e salutar à permanência das tropas em operações. O fluxo 

reverso seria essencial para um desfazimento adequado de insumos e rejeitos, e a 

manutenção da salubridade das bases operacionais. 

Isto posto, ressalto a necessidade de desenvolvimento de ações reversas 

voltadas às questões ambientais para manutenção da credibilidade e permitir a 

atuação mais eficiente das tropas, gerando uma melhor liberdade de ação aos 

comandantes em diversos níveis. 

 

3.7.1 Conclusão parcial 

 

Conclui-se parcialmente que a logística empregada nesse tipo de operação 

deve ter um planejamento detalhado, no qual a FTC nível GU deve prever a retirada 

de meios consumidos e/ou inservíveis sem prejudicar o meio ambiente, podendo 

manter ou conquistar a simpatia populacional. Esta última pode constituir fator 

determinante para a liberdade de ação do comandante, levando ao sucesso ou ao 

fracasso das operações militares. 

Por fim, no tópico apresentado o objetivo de apresentar a liberdade de ação é 

atingido, além de trazê-la para o viés de sua importância para as operações nos 

diversos segmentos da operação. Nota-se, também, que a doutrina militar em vigor 

trata do assunto enfatizado no tópico, além de haver sido concluído sobre alguns 

requisitos que permitem uma maior ou menor liberdade de ação da FTC em GLO. 

 

3.8 A OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO 

 

A operação de Garantia da Lei e da Ordem, denominada Força de Pacificação 

do Complexo de Comunidades da Maré, foi autorizada pela Presidente da República 

atendendo a uma solicitação encaminhada pelo Governador do Estado do Rio de 

Janeiro.  
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Dada a insuficiência momentânea de recursos da Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro, o governador desta Unidade Federativa solicitou o emprego das 

Forças Armadas para que fosse garantida a lei e a ordem no local. Desta forma, após 

receber e analisar a solicitação, a Presidente da República determinou o emprego das 

Forças Armadas. 

Segundo NETO (2015), coube ao Exército Brasileiro a assunção do comando 

das atividades de apoio ao Estado do Rio de Janeiro na região delimitada denominada 

Complexo da Maré, com cerca de 140 mil habitantes, divididos em 15 comunidades, 

dentro de uma área de aproximadamente 10 km². 

Ainda segundo esta fonte de consulta, a missão da tropa consistia em realizar, 

24 horas por dia, todos os dias da semana, o patrulhamento ostensivo a pé e 

motorizado nos becos, vielas e ruas da área da Maré, além do estabelecimento de 

Postos de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas (PBCVU) nos principais acessos de 

entrada da comunidade, onde seriam realizadas abordagens de pessoas e revistas 

de veículos e motos (NETO, 2015). 

A figura a seguir representa de forma clara a divisão da área de operações 

durante a execução da Operação São Francisco, no Complexo de Comunidades da 

Maré: 

 

FIGURA 15 – Área de operações no Complexo de Comunidades da Maré. 
Fonte: NETO, 2015, p.18. 
 

Conforme percebido na figura anterior, a área de atuação ficou restrita ao 

Complexo da Maré, na região metropolitana do Rio de Janeiro abarcando os seguintes 

bairros: Praia de Ramos, Parque Roquete Pinto, Parque União, Parque Rubens Vaz, 
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Nova Holanda, Parque Maré, Conjunto Nova Maré, Baixa do Sapateiro, Morro do 

Tibau, Bento Ribeiro Dantas, Vila dos Pinheiros, Conjunto Pinheiros, Conjunto Novo 

Pinheiro – Salsa & Merengue, Vila do João e Conjunto Esperança. 

O Exército Brasileiro, por intermédio do Comando Militar do Leste (CML), deu 

início a Operação São Francisco I, atribuindo a responsabilidade de iniciar a ocupação 

do Compl Comnd Maré à Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt). 

Entretanto, o prolongamento da missão, inicialmente prevista para terminar no dia 31 

de julho de 2014, fez com que o COTER planejasse o rodízio das tropas a cada 

período aproximado de 02 (dois) meses de missão, conforme quadro a seguir: 

TABELA 4 – Contingentes participantes da Operação São Francisco. 

Contingente Grande Unidade Período 

I Brigada de Infantaria Paraquedista 04 Abr 14 a 30 Maio 14 

II 6ª Brigada de Infantaria Blindada 30 Maio 14 a 06 Ago 14 

III 4ª Brigada de Infantaria Montanha 06 Ago 14 a 15 Out 14 

IV 11ª Brigada de Infantaria Leve 15 Out 14 a 15 Dez 14 

V 14ª Brigada de Infantaria Motorizada 15 Dez 14 a 19 Fev 15 

VI 10ª Brigada de Infantaria Motorizada 19 Fev 15 a 23 Abr 15 

VII 3ª Brigada de Infantaria Motorizada 24 Abr 15 a 30 Jun 15 

Fonte: o autor. 
 

Segundo a Diretriz de Planejamento da Operação São Francisco (CML, 2014), 

o Comando da F Pac Compl Comnd Maré tinha como principal responsabilidade a 

ligação com os vetores civis presentes na A Op, devendo: 

1) Desenvolver atividades para fortalecer o relacionamento entre as forças 

militares, as autoridades civis e a população da área sob sua responsabilidade, a fim 

de facilitar o cumprimento da missão e garantir um ambiente seguro e estável; 

2) Envolver-se com instituições governamentais e não governamentais que 

possam influenciar nas Operações, bem como estabelecer contatos com diretores de 

escolas e líderes comunitários; 

3) Levantar as principais reivindicações da população para planejamento de 

ações que atendam as principais necessidades e aspirações da população do 

Complexo da Maré, como por exemplo: segurança, coleta de lixo, centros de saúde, 
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transportes, etc; e 

4) Levantar projetos de impacto rápido que possibilitem uma melhor condição 

de convivência da população com a tropa, como iluminação pública, asfaltamento de 

ruas, recuperação de áreas de lazer, etc. 

Após quase um ano do início da Operação São Francisco, de Garantia da Lei 

e da Ordem (GLO) para a Pacificação do Complexo da Maré, os militares das Forças 

Armadas iniciam a desocupação da área. O processo de retirada dos homens da 

Marinha e do Exército começou no dia 1º de abril de 2015 e foi concluído em 30 de 

junho do mesmo ano. Findo o período destacado, as organizações de segurança 

pública fluminense reassumiram a responsabilidade integral pela localidade. 

Até o dia 29 de março de 2015, a Operação São Francisco contabilizava mais 

de 65 mil ações realizadas. Os 16,7 mil militares que atuaram na GLO efetuaram 467 

prisões por crime comum e outras 116 por crime militar. Também foram recolhidos 

228 menores. 

 

FIGURA 16 – Patrulhamento na Comunidade da Maré. 
Fonte: Felipe Barra (2015). 

A figura 16 demonstra um blindado da FTC em patrulhamento no complexo de 

comunidades da Maré, corroborando com a ideia da quantidade diversificada e grande 

de meios empregados na operação. A figura a seguir, já resume o término da missão, 

com o plano de desocupação por término de missão. 

http://www.defesa.gov.br/index.php/noticias/8382-defesa-mare-forcas-armadas-sao-autorizadas-a-atuar-em-operacao-de-glo-no-rio
http://www.defesa.gov.br/index.php/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-ordem
http://www.defesa.gov.br/index.php/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-ordem
http://www.defesa.gov.br/noticias/15254-complexo-da-mare-forcas-de-pacificacao-ja-realizaram-mais-de-65-mil-acoes
http://www.defesa.gov.br/noticias/15254-complexo-da-mare-forcas-de-pacificacao-ja-realizaram-mais-de-65-mil-acoes
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FIGURA 17 – Desocupação do Complexo da Maré. 
Fonte: desconhecido. 
 

As metas estipuladas para esta Operação foram atingidas pela retomada da 

área enquadrada e pela perda da liberdade de ação das organizações criminosas. 

Não houve espaço na comunidade que não fosse patrulhado, o uso ostensivo de 

armas diminuiu e o comércio ilegal de entorpecentes teve uma forte redução. 

Destacou-se o apoio da população, que deixou de ser explorada de forma impune 

pelo crime. 

 

3.8.1 Estrutura da F Pac Compl Comnd Maré 

 

De acordo com PEREIRA (2016), em situações de gerenciamento de crises, 

prevenção de ameaças ou solução de conflitos, deve-se ter em mente que os 

problemas não são resolvidos de modo estanque pela mera aplicação de vetores 
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(militares e civis) isoladamente. Dessa forma, para atender ao dinamismo da ligação 

com os diversos órgãos civis, a F Pac estruturou-se de forma híbrida, permitindo com 

que as seções de EM se comunicassem, oferecendo dados mais rápidos e de elevada 

complexidade: 

 

FIGURA 18 – Organograma do Estado-Maior da F Pac. 
Fonte: BRASIL apud PEREIRA, 2016, p.71. 

Além disso, o planejamento realizado pelo comandante da F Pac e seu EM era 

posto em prática pelas frações que compunham os meios da operação.  Dentre estas 

frações, destacam-se as três Forças-Tarefa valor Batalhão (FT Btl), as quais 

representavam o maior efetivo da Operação São Francisco. 

Para fazer face às exigências de uma operação de GLO e às características da 

Área de Operações, com a presença massiva de vetores civis capazes de influenciar 

nas operações militares, as FT Btl contavam com as seguintes seções compondo o 

seu estado-maior: 

a. 1ª Seção, Seção de Pessoal; 

b. 2ª Seção, Seção de Inteligência; 

c. 3ª seção, Seção de Operações; 
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d. 4ª seção, Seção de Logística; e 

e. 5ª seção, Seção de Comunicação Social. 

Desta forma, responde-se à questão de estudo sobre como foi estruturada a 

Operação São Francisco em seus diversos aspectos, além de ficar evidente que ela 

se caracteriza como GLO. 

 

3.8.2 A logística no Operação São Francisco 

 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério da Defesa (MD) e o 

Ministério da Justiça firmaram um acordo no qual as partes se comprometeram, com 

base em uma Operação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), a empregar, no 

Complexo da Maré, os meios necessários para a prestação de segurança e serviços 

em benefício da população. 

A Operação teve por finalidade a preservação da ordem pública e a 

incolumidade das pessoas e do patrimônio nas comunidades do Complexo da Maré, 

contribuindo para o restabelecimento da paz social nessa região. 

O regime de trabalho das tropas constituiu-se em 24 horas por dia e 7 dias na 

semana, exigindo dedicação exclusiva à segurança da população na promoção da tão 

almejada Paz Social e empregando uma logística contínua, eficiente e eficaz para 

manutenção de intensa rotina. 

Na área funcional logística de pessoal, participaram das ações, em cada 

contingente, cerca de 3.000 militares das Forças Armadas (FA), das mais diversas 

regiões do Brasil, e 212 policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, que atuaram 

em cooperação com as tropas federais, desde novembro de 2014. 

A seleção dos integrantes da F Pac levava em consideração a capacidade 

profissional e as experiências adquiridas no Haiti e na Operação de Pacificação nos 

Complexos do Alemão e da Penha. Esses militares foram orientados a desempenhar 

suas atividades com a observância dos princípios de utilização da força mínima 

necessária, da progressividade e da proporcionalidade, visando sempre à 

preservação da segurança e da integridade física da população local.  

A composição de meios da Força de Pacificação VII, da Operação São 

Francisco, foi escalonada da seguinte forma: 

✓ Cmdo e EM da F Pac VII e Elm de Lig da FAB, MB e CComGEx; 
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✓ FT Sentinela (EM FT + 2 SU do 36º BI Mec + 1 SU BGP + Cia C Ap); 

✓ FT Cerrado (EM FT + 2 SU do 41º BI Mtz + 1 SU BPEB + Cia C Ap); 

✓ FT Aço (EM FT + 1 SU do 29º BIB + Elm Ap); 

✓ FT Furacão (EM FT + 1 SU 3º Esqd C Mec + Elm Ap); 

✓ FT Operações Especiais (Elm Bda Op Esp); 

✓ Destacamento de Engenharia (1 Pel Eng Ref); 

✓ Destacamento Logístico (constituição de uma Base Logística de Brigada 

completa, mobiliado por Elm do 16º B Log); e 

✓ Destacamento de Comando e Apoio (EM do Dst + 1 Pel Cmdo + 1 Pel Adm 

+ 1 Pel PE Ref + 2 Pel Seg + 1 Pel Com + 1 Pel Sau). 

Na área funcional logística de material, foram empregados blindados do Exército 

(M113 BR, Urutu e Guarani) e da Marinha (SR 8x8 Piranha IIIC), viaturas leves, 

motocicletas e aeronaves do Comando de Aviação do Exército (HA-1 Esquil o 

equipado com Olho de Águia e HM -Pantera) e da Aeronáutica (SARP), armamentos 

e equipamentos variados.  

FIGURA 19 – Alguns meios empregados na Operação São Francisco. 
Fonte: desconhecida. 
 

Essa plêiade de meios suportou o trabalho das tropas para atuar seletivamente 

contra os perturbadores da ordem pública, causando os menores transtornos à grande 

população da Maré, composta por trabalhadores e famílias que, há décadas, sofrem 

com a atuação de facções criminosas. 

Ainda em termos logísticos, externo à tropa, principalmente em logística de 

pessoal, destaca-se que, desde o início da operação, a Força de Pacificação percebeu 

que a segurança pública era apenas um dos itens a serem perseguidos na restauração 

M113.MOV
file:///C:/Users/victo/Desktop/EsAO 2018/Mestrado Cap Victor Hugo/Mestrado - Defesa/Olho da Águia.mp4
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da paz social. Em paralelo às essas ações, foi preciso melhorar a presença do Estado 

nas diversas áreas de sua responsabilidade. 

Nesse contexto, foram tomadas diversas iniciativas que buscaram criar 

condições para se levar a cidadania aos moradores no Complexo da Maré. Pode-se 

citar, como exemplo, a parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que 

permitiu a realização de ações sociais de promoção da cidadania por meio da Justiça 

Itinerante. Nas oportunidades em que se fez presente, realizou casamentos, registros, 

emissão de certidões e de documentos de identificação, entre outros atos jurídicos. 

A regularização do recolhimento de lixo, a retirada de centenas de carcaças de 

veículos, o início da limpeza de canais, a construção de escolas, os projetos de 

melhoria no esgotamento sanitário e na distribuição de energia, entre muitos outros, 

foram benefícios que estão sendo implementados, graças à presença da Força de 

Pacificação. Nesse contexto, responde-se à questão de estudo de que a LR é 

influenciada pelo ambiente operacional e contribui para o êxito da operação. 

Os agentes logísticos que permitiram a prática do fluxo logístico no âmbito da 

Força de Pacificação VII (F Pac VII), na Operação São Francisco, foram divididos em 

dois grupos: elementos internos e elementos externos. 

a) Elementos internos:  

1) Elementos internos subordinados: Forças-Tarefa (FT) nível U e SU que 

integraram a F Pac VII, sendo abaixo listadas:  

- FT Sentinela;  

- FT Cerrado;  

- FT Furacão;  

- FT Aço;  

- FT de Operações Especiais;  

- Destacamento de Engenharia;  

- Destacamento Logístico; e 

- Destacamento de Comando e Apoio. 

2) Elementos internos não subordinados: são identificados como estruturas 

que não integram a F Pac VII, mas possuíam relações logísticas com suas FT, sendo 

listados a seguir: 

- Base de Apoio Logístico do Exército; e 

- Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR). 

b) Elementos externos: são as estruturas do poder público federal, estadual, 
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municipal ou organizações não governamentais ou associações que tinham 

capacidade de interagir com os elementos internos em prol da viabilização de uma 

logística, bem como fornecedores diretos.  

Após a identificação dos agentes logísticos envolvidos no fluxo de suprimentos 

da F Pac VII, cabe atribuir as suas responsabilidades: 

1) Fabricante: ente civil ou não dirigente ou proprietário do estabelecimento, do 

maquinário e dos produtos envolvidos na fabricação;  

2) Importador: responsável em trazer um bem do exterior para o país, podendo 

ser militar ou civil;  

3) Distribuidor: no âmbito da F Pac VII coube, normalmente, o papel de 

distribuidor ao Destacamento Logístico e a Base de Apoio Logístico do Exército;  

4) Consumidores: as FT subordinadas ao Cmdo da F Pac VII assumiram o 

papel de consumidores do fluxo;  

5) Parceiros: foram as entidades civis que somaram esforços para dar 

destinação aos itens especificados na PNRS, podendo ser associações, organizações 

não governamentais e serviços públicos de coleta seletiva. 

6) Fornecedores diretos: foram os elementos integrantes do comércio local que 

forneceram produtos, equipamentos e gêneros a F Pac VII. 

 

3.8.3 Conclusão parcial 

 

Conclui-se parcialmente que a concepção para a realização da Operação São 

Francisco VII baseou-se nos aspectos legais vigentes e respeitando decisão de 

autoridade competente para empregar a Força Terrestre. Em sua estrutura percebe-

se a esquematização padrão para execução de operações militares constante dos 

manuais e notas de coordenação doutrinárias vigentes no Exército. Por fim, nota-se 

que a estrutura logística segue seus padrões tradicionais de organização, com uma 

estrutura focada, especialmente, ao fluxo direto de suprimento. 

Por fim, atinge-se o objetivo de apresentar a logística desenvolvida na 

Operação São Francisco, com ausência de planejamento em LR, respondendo-se, 

ainda, as questões de estudo pertinentes ao objetivo. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base no objeto formal de estudo dessa pesquisa, cuja finalidade é abarcar 

a doutrina e legislação vigentes sobre Logística Reversa e sua aplicabilidade nas 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem, passa-se a apresentar os dados obtidos 

e confrontá-los com a literatura existente, bem como opiniões e expertises de 

especialistas na área estudada. 

A fim de responder a problemática apresentada, bem como atingir os objetivos 

propostos, os resultados obtidos foram analisados em 2 (duas) fases. 

Inicialmente, foi verificada a inserção da Logística Reversa no Exército 

Brasileiro, em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Diretriz 

para a adequação do EB à PNRS, bem como seu incremento em operações de GLO. 

Para tal, foram utilizados os dados colhidos por intermédio de pesquisa bibliográfica 

que apresentasse esse arcabouço legal, os questionários distribuídos e a opinião de 

personalidades que tem ou já trabalharam algo sobre o assunto estudado. 

Em uma segunda fase, foram verificadas as consequências da implementação 

da etapa de coleta da Logística Reversa nas operações de GLO e sua influência sobre 

a liberdade de ação da Força Terrestre Componente valor Grande Unidade. Para isso, 

foram utilizados dados obtidos por meio de documentos coletados, dos questionários 

distribuídos e das entrevistas realizadas. 

Partindo dessas premissas, a revisão da literatura já respondeu várias questões 

levantadas, uma vez que descreveu como se desenvolve a logística empresarial e sua 

influência na militar, abarcou os dados pertinentes a PNRS, apresentou a LR 

empresarial e seu baixo incremento nas Forças Armadas brasileiras e estrangeiras, 

bem como descreveu termos importantes a essa pesquisa como caracterização da 

FTC, liberdade de ação, operações no amplo espectro e a GLO. 

A partir desses estudos supracitados e dos especialistas hora entrevistados, 

passou-se a perceber que durante o 7º contingente da operação São Francisco não 

houve um planejamento de LR, acarretando em alguns percalços de descarte e coleta 

de insumos, gerando alguns óbices ambientais e de opinião pública que não 

comprometeram o cumprimento da missão, entretanto deixaram a desejar em relação 

a questões jurídicas e estamentos legais. 

Isto posto, passa-se a apresentar, a seguir, os termos colocados por essas 
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personalidades e os militares que contribuíram para esse trabalho, em consonância 

com a revisão da literatura apresentada. 

 

4.1 MAPEAMENTO DE FLUXOS DE MATERIAIS E DESTINAÇÕES APLICADAS 

 

O mapeamento dos fluxos de materiais distribuídos durante a Operação São 

Francisco VII foi fundamentado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mais 

especificamente nos itens atinentes a baterias de veículos, pneus, óleos lubrificantes, 

eletroeletrônicos e estojos de munição utilizados em treinamento. Todo o processo 

baseou-se na pesquisa em campo com os militares responsáveis e envolvidos com a 

destinação final dos produtos após consumidos ou danificados. 

As FT, normalmente, recebiam em seu fluxo logístico direto ou adquiriam no 

comércio os equipamentos e insumos necessários para o prosseguimento das 

operações. Incluem-se nesses materiais aqueles itens abarcados pela PNRS. Nesse 

contexto, torna-se obrigatório a implantação de sua logística reversa, conforme 

previsto em dispositivo legal. 

A fim de viabilizar o mapeamento, foram realizadas pesquisas de campo e 

questionários, conforme apêndice A, procurando descobrir se foi realizado algum 

planejamento específico de logística reversa e como se deu o descarte de materiais. 

Nesse viés, segundo o Tenente Coronel Lacerda, oficial de logística do 7º 

contingente da Força de Pacificação, e conforme observação no terreno, notou-se que 

não existia um planejamento de LR no âmbito da F Pac VII. Em checagem aos 

documentos de preparo e emprego, bem como ao relatório final de missão, percebeu-

se que o assunto estudado não foi praticado ou dado a devida ênfase.  

A coleta de rejeitos e resíduos, quando realizadas em acordo com a legislação 

vigente, segundo os representantes logísticos das FT, eram feitas sem um estudo 

legal ou uma sistematização fundamentada em estamentos legais. Portanto, percebe-

se o longo caminho a ser percorrido para adequar o Exército Brasileiro a cumprir na 

íntegra os preceitos legais relativos ao tratamento de resíduos e rejeitos do pós-

consumo.  

Visando a obtenção de dados concretos que comprovem a assertiva 

supracitada, foram colhidos dados por meio de pesquisa de campo, junto aos Oficiais 

de Logística que compuseram a F Pac VII. Os resultados obtidos no mapeamento dos 
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fluxos de rejeitos e resíduos gerados pela Força de Pacificação serão a seguir 

apresentados nos gráficos 2 a 7, sendo discutidos posteriormente: 

GRÁFICO 2 – Destinação de baterias usadas. 
Fonte: o autor. 

GRÁFICO 3 – Destinação de pneus usados ou danificados. 
Fonte: o autor. 
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GRÁFICO 4 – Destinação de óleos lubrificantes. 
Fonte: o autor. 

 

GRÁFICO 5 – Destinação de material de informática e equipamentos eletrônicos. 
Fonte: o autor. 
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GRÁFICO 6 – Destinação de estojos de munição recolhidos em treinamento. 
Fonte: o autor. 
 

GRÁFICO 7 – Destinação de peças de viaturas substituídas. 
Fonte: o autor. 
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A análise dos gráficos produz as seguintes conclusões: 

a. Não existiu uma uniformização de procedimentos relacionados à coleta dos 

itens analisados; 

b. Os estojos de munição, os materiais de informática e os equipamentos 

eletrônicos foram os únicos itens com a coleta sistematizada pela cadeia logística; 

c. A prática de relacionamento com parceiros foi aplicada à alguns itens; 

d. O óleo lubrificante é o item de maior atenção em relação ao fluxo reverso, 

ficando bem sistematizada a sua coleta; 

e. A Ba Ap Log Ex e o Destacamento Logístico da F Pac VII foram os destinos 

de parcela considerável dos itens listados no Art 33 da PNRS; 

f. Há precariedade no recolhimento de itens destinados ao fluxo reverso; e 

g. Parcela dos itens analisados são estocados nas OM, fato que corrobora para 

o aumento do risco de problemas ambientais, além de reduzir o espaço útil para 

produção e qualidade do ambiente de trabalho. 

Por meio dos dados apresentados, comprova-se que não houve mentalidade 

logística reversa no 7º Contingente da Operação São Francisco. Apesar de alguns 

materiais apresentarem destinação que respeitavam os dispositivos legais no âmbito 

da Força de Pacificação, a coleta de modo geral foi realizada em acordo com a 

expertise de cada OM. Fato esse ficou evidente nos questionários, a partir do 

momento que, apesar de serem levantados um destino comum do mesmo suprimento 

em FT distintas, o processo de realização dessa atividade não foi executado de forma 

comum e sistematizada pela Força de Pacificação, sendo os processos de coleta 

realizados de forma diferente em cada FT. 

O foco na coleta foi corroborado pelo presidente do Conselho de Logística 

Reversa no Brasil (CLRB), o professor Paulo Roberto Leite, que destacou a 

responsabilidade das empresas produtoras e distribuidores em operacionalizar o fluxo 

reverso, principalmente de itens poluentes ao meio ambiente, destacando o 

mnemônico “poluidor-pagador”.  

Segundo o presidente da CLRB, tudo o que foi mencionado se aplicaria 

perfeitamente ao EB, em razão da grande quantidade de materiais e equipamentos 

tratados pelas Forças Armadas, principalmente em operações. 

Por fim, notou-se que o fluxo melhor elaborado e alinhado com a PNRS foi o 

apresentado pela empresa IVECO na manutenção das Viaturas Blindadas para 

Transporte de Pessoal Guarani (VBTP Guarani), em cumprimento ao período de 
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garantia dos veículos e o apoio cerrado de mecânicos e técnicos da fornecedora. O 

fluxo logístico de coleta dos diversos resíduos da VBTP foi realizado corretamente 

pela IVECO, seguindo as normas legais vigentes, inclusive com a geração de renda 

de retorno. 

Apresentado esses dados, nota-se a resposta às questões referentes a variável 

de ausência de planejamento para a execução da Logística Reversa, uma vez que 

ficou evidente a falta de planejamento para o assunto durante o caso estudado, bem 

como percebeu-se alguns resíduos gerados pela F Ter sem uma sistematização de 

descarte. Ficou evidenciado o modo como foi realizada a coleta, deixando clara a 

política de “quebra-galho” proferida no âmbito da F Pac VII.  

Neste tópico, então, fica respondido sobre a quantidade e tratamento 

dispensado aos resíduos produzidos. Além disso, percebe-se que os problemas com 

fluxo reverso foram superados sem um plano adequado. 

 

4.2 RELAÇÃO ENTRE A LOGÍSTICA REVERSA E O MEIO AMBIENTE 

 

A Logística Reversa possui uma forte ligação com o meio ambiente posto que 

proporciona alternativas para aumentar o ciclo de vida dos produtos, destinações 

ecologicamente corretas aos resíduos sólidos, fomentar políticas de sustentabilidade 

e gerar divisas fruto da prática da reciclagem, desmanche, reuso, etc.  

Atualmente, muito se fala em Logística Reversa sob o prisma de uma crescente 

conscientização ecológica relativa aos impactos que os resíduos dos produtos, 

originados a partir do descarte de pós-consumo podem causar ao meio ambiente.  

Esse contexto torna indissociável o fluxo reverso da preservação do meio 

ambiente, sendo um dos principais aspectos explorados pelas Organizações que o 

praticam.  

Essa relação é promovida fruto do perfil do novo consumidor que é preocupado 

com o meio ambiente, visto que possui consciência sobre os danos que os resíduos 

podem causar ao mesmo. Aliado ao novo perfil de consumo, a legislação ambiental 

tornou-se mais rígida no tocante às medidas regulatórias sobre a destinação de 

resíduos. Neste contexto, destaca-se a PNRS, já explorada.  

Assim, a Logística Reversa deverá ter especial atenção nas áreas 

correlacionadas ao meio ambiente. Nesse viés, o presidente do CLRB enfatizou que 
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o EB serviria de exemplo e estimularia outras Instituições governamentais e privadas 

à prática dessas atividades quando realizadas em público, como no caso da Operação 

São Francisco. Ainda, por meio de tarefas de coleta na área de operações, exerceria 

uma função de incentivador às comunidades a manter um descarte adequado e um 

ambiente salubre. 

Segundo o Tenente Coronel Wanderlino, na atualidade, a Diretoria de 

Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA) busca uma inserção do EB no 

contexto da PNRS. O conceito, inclusive nas operações de GLO, ainda está muito 

relacionado a etapa de coleta seletiva de materiais, o que é um erro fundamental nas 

capacidades relacionadas ao pós-venda/pós-consumo da LR. Neste contexto, a F Ter 

possui um largo caminho a percorrer para operacionalizar a LR como mais um vetor 

multiplicador do poder de combate. 

Por fim, no manual de Logística EB20-MC-10.204 (2014, p. 2-4), é estabelecida 

uma relação entre a execução do fluxo inverso e as questões ambientais, conforme 

lê-se a seguir:  

2.4.1 A logística reversa é o conjunto de ações, técnicas e procedimentos 
para o planejamento e a execução do fluxo inverso de recursos logísticos, 
sem estágios intermediários, do usuário consumidor até a fonte de obtenção 
e/ou ponto de coleta à retaguarda. Deve receber especial atenção pela 
possibilidade de gerar restrições à liberdade de ação, relacionadas às 
questões ambientais. (BRASIL, 2014, p. 2-4). 

Com base nos dados supracitados, a população participante do questionário e 

a observação em campo durante a Operação São Francisco, ficou evidente a 

importância da manutenção ambiental com o bem-estar e a salubridade da tropa 

aquartelada. Foi citado em questionário que a simples desorganização em depósito 

de lixo das FT produziu um acúmulo imenso de rejeitos e a consequente proliferação 

de insetos e urubus nas áreas de acampamento.  

Fruto dessa observação, a organização da coleta de resíduos e depósito 

adequado dos detritos foi necessária e culminou com a amenização dos danos 

causados pelo mau tratamento dado aos rejeitos. Nesta fase, houve uma breve 

sistematização de organização para descarte, entretanto ainda era negligenciado a 

questão da separação de itens específicos e de maior vulto abarcados, 

prioritariamente, na PNRS. 

Já em relação ao contato externo com a população local, notou-se que o 

descarte errado de resíduos pelos civis contaminava o próprio ambiente residencial 

da Maré, bem como os colocava em situação de insalubridade para se viver. Já em 
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relação aos rejeitos deixados pela tropa, em algumas ocasiões, segundo relato de 

militares das FT, geravam descontentamento da população, o que, segundo alguns 

oficiais logísticos da Força de Pacificação, poderiam se tratar de influência dos 

integrantes do crime organizado para denegrir e criar situações de constrangimento 

para o comando da Operação e prejudicar a liberdade de ação das tropas em campo. 

Conclui-se, então, que um planejamento logístico reverso pode influir nas 

questões ambientais para as tropas em operação, tanto internamente quanto no 

ambiente em que se está atuando durante as operações de GLO, como foi verificado 

na ocorrida no Complexo de Comunidades da Maré. Deixa-se claro, ainda, que o 

ambiente operacional é um grande influenciador nesses quesitos. 

Ainda nesse viés, responde-se que, mesmo com o sucesso da missão, a 

negligência com o descarte do lixo produzido, especificamente, os itens apresentados 

no tópico anterior, poderia influenciar no êxito desse tipo de operação de GLO, 

necessitando de correções realizadas em campo. As questões legais negligenciadas, 

fruto da ausência do planejamento logístico reverso, poderiam atingir diretamente a 

liberdade de ação da FTC constituinte da F Pac VII e culminar num desprestígio 

alcançado pela tropa.  

 

4.3 RELAÇÃO ENTRE A LOGÍSTICA REVERSA E A IMAGEM DA FORÇA 

 

As operações de GLO são realizadas em território nacional, num espaço 

determinado durante um período de tempo definido no momento da assinatura do 

decreto presidencial de emprego de tropa. Nesse viés, a publicidade do ato bem como 

a inserção da F Ter em comunidades brasileiras, como foi o caso da Operação São 

Francisco, expõe o EB e suas ações ao público civil. 

A preocupação com a imagem da Instituição, como na seguinte citação da 

matéria da revista eletrônica EBLog, escrita pelo Tenente Coronel Abelardo Prisco de 

Souza Neto, de 16 de setembro de 2015, torna evidente o quanto o tema influencia as 

ações do EB em operações: 

Todos os contingentes elegeram a conquista do apoio da população como 
sendo o Centro de Gravidade da Operação no Complexo da Maré. No 
entanto, analisando os efetivos reais empregados pela Força de Pacificação 
julga-se que somente a partir do VI contingente os recursos humanos 
empregados passaram a atender em melhores condições a gama de 
atribuições inerentes à Comunicação Social de uma Força de Pacificação. Na 
percepção do autor, o emprego de pequenos efetivos na célula de 
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Comunicação Social da grande maioria dos contingentes é um aspecto 
limitante na busca da conquista do apoio da população e no atendimento à 
grande demanda de assuntos atinentes à Comunicação Social em operações 
desta natureza. (NETO, 2015). 

Segundo o Tenente Coronel Wanderlino, o cumprimento da PNRS torna-se 

mais uma imposição jurídica às operações de GLO e que poderia acarretar em 

mensagens negativas à imagem da Força. Diz, ainda, que no TO Maré não seria 

admissível que a tropa produzisse impactos ambientais fruto de ações operacionais. 

Nesse contexto, a mídia e outros elementos não governamentais noticiariam assuntos 

que trariam uma sensação de descaso da Instituição. 

Segundo o especialista supracitado e o presidente do CLRB, a imagem das 

Forças Armadas e, especificamente, do Exército Brasileiro já são boas. No entanto, 

ao abarcar a Logística Reversa como uma de suas metas em prol da sociedade, 

certamente acrescentaria maior credibilidade à causa e ao cumprimento da PNRS. 

Nas entrevistas, ficou evidenciado pelos militares que o desenvolvimento de 

uma coleta sistematizada de resíduos e rejeitos em operações de GLO trariam 

benefícios relacionados a três aspectos:  

a. O primeiro no tocante à imagem da Instituição. O discurso de preservação 

ambiental ganhou força internacionalmente após a ECO-92 e a difusão do conceito 

de sustentabilidade. A imagem da preservação ambiental é buscada por qualquer 

Instituição e será fundamental para a manutenção da competitividade no mercado 

globalizado; 

b. O segundo é relacionado ao cumprimento da lei. O EB, como Instituição 

pública, não pode furtar-se do cumprimento da PNRS. Esse aspecto protege as 

Forças empregadas em operações de possíveis problemas jurídicos relacionados ao 

meio ambiente; e 

c. O terceiro é manter-se na vanguarda de assuntos de interesse operacional. 

Os combates contemporâneos foram marcados pelo desenvolvimento de uma 

mentalidade de sustentabilidade do campo de batalha. Para tal, os conceitos de LR 

são amplamente empregados, devendo servir como espelho às Operações de GLO. 

A opinião pública e a imagem da Instituição Exército Brasileiro seriam 

melhoradas ou não denegridas, primeiramente, pela redução de possíveis ações de 

elementos não governamentais ligados ao meio ambiente. Segundo os militares 

entrevistados e a colaborações dos questionários, particularmente nas operações de 

GLO no Rio de Janeiro, onde o ambiente é degradado pela ação da ocupação irregular 
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do espaço urbano, a Logística Reversa é uma ferramenta para ser utilizada no viés 

da Comunicação Social e Civil Military Coperation (CIMIC). 

Conclui-se, então, que na Operação São Francisco, a LR e a imagem da Força 

estavam atreladas, sendo importante a realização de um planejamento de coleta de 

resíduos e rejeitos em consonância com outras células de trabalho público da F Pac. 

Entretanto, notou-se a não realização de medidas adequadas sobre o assunto em 

estudo, correndo-se o risco de perder credibilidade e, inclusive, ser acusado pelo 

ambiente insalubre que já existia na área de operações e, por hora, aumentava-se de 

acordo com a missão desencadeada. 

Por fim, fica respondida a questão de estudo que trata sobre a influência do 

planejamento da LR sob o nome do EB perante a sociedade. 

 

4.4 A LOGÍSTICA REVERSA E A LIBERDADE DE AÇÃO 

 

Segundo os questionários aplicados e as entrevistas realizadas, o incremento 

de campanhas de correto descarte e manutenção da salubridade do TO servem como 

meios de marketing positivo para o EB em áreas de ocupação, como favelas, 

auxiliando na aceitação populacional das tropas nas proximidades de suas 

residências, mesmo que empregando atitudes hostis.  

Em se tratando do 7º contingente da Operação São Francisco, foi reforçado por 

militares das FT que houve reclamações por parte da sociedade em relação a 

quantidade de estojos, danos e detritos deixados pela tropa quando realizada 

operações de maior vulto em determinadas áreas do Complexo de Comunidades da 

Maré, o que corroborava, além de outros fatores, para a realização de ações socias 

no intuito de mitigar o desgaste de imagem da Força. 

Atrelado a isso, apesar de não haver planejado especificamente o fluxo reverso, 

os militares entrevistados preconizaram que a Logística Reversa nas operações no 

amplo espectro, bem como nas de não guerra, como o caso da GLO, permitem a 

manutenção da liberdade de ação das frações operacionais na medida em que 

potencializam a imagem positiva das ações operacionais. Os dados obtidos nos 

questionários enfatizaram que a manutenção da assiduidade na área de operações, 

bem como o incremento de medidas sociais corroboraram para a aceitação popular 

quanto a presença do EB. 
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Ainda resgatado durante a entrevista com o Tenente Coronel Wanderlino, foi 

enfatizado que a falta de preocupação com a salubridade local e a não realização de 

um fluxo reverso coerente com a PNRS levariam ao cumprimento da missão, porém 

deixariam expostas a credibilidade da F Ter, uma vez que a mídia e outros elementos 

não governamentais buscam fatos dessa natureza para minar a crença populacional. 

 Na Maré isso ficou evidente, uma vez que, segundo o Tenente Coronel 

Lacerda, não houve um planejamento específico de LR e, nem por isso, a missão 

deixou de ser cumprida. Segundo o entrevistado, inclusive, os danos causados em 

operações geraram comentários de populares quanto as medidas de limpeza e 

melhorias sociais que as ações estavam prevendo, pois a imagem que tinham é que 

estavam apenas em “fogo cruzado”, sem nenhuma perspectiva de saneamento básico 

e índices de segurança.  

Por vezes, a fim de sanar problemas de produção de rejeitos e danos causados, 

o Pelotão de Engenharia era empregado para fazer reparos e trabalhar em algum 

incremento de limpeza e melhoria pública em determinada região. E, mais uma vez, 

conforme salientado pelo Tenente Coronel Lacerda, a falta de participação de outros 

agentes sociais, como Organizações Não Governamentais (ONG) e Instituições 

públicas, para melhorias em todas as questões sociais da Maré, recaía sobre as tropas 

em campo, gerando insatisfação popular e desgaste da imagem da Força de 

Pacificação, como se nada estivessem produzindo. 

 Dessa forma, a realização da Logística Reversa baseada na PNRS não 

deixariam frestas ambientais que pudessem ser negligenciadas e causassem 

problemas jurídicos e de opinião locais relativos à sociedade. Assim, medidas de LR, 

segundo o Tenente Coronel Wanderlino, são fundamentais para permitir a 

manutenção da liberdade operacional, bem como manter ou melhorar a qualidade de 

vida dos combatentes no âmbito das bases das FTC estabelecidas na área de 

pacificação. 

Do apresentado e comparando à revisão da literatura, percebe-se a relação 

entre opinião pública e liberdade de ação, como descreve o Manual de campanha C 

20-1 - Glossário de termos e expressões para uso no Exército (2009, pág. L-2):  

LIBERDADE DE AÇÃO – 1. Capacidade de planejar e executar as ações 
necessárias à consecução do objetivo estabelecido. 2. Capacidade de 
executar ações estratégicas, na busca da concretização de interesses ou 
objetivos nacionais, com o mínimo possível de restrições de Estados, 
organismos ou opinião pública, internacional ou nacional. (BRASIL, 2009, p. 
L-2). 
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E entre as questões ambientais com a opinião pública em um trecho do manual 

de Logística EB20-MC-10.204 (2014, p.2-4):  

2.4.1 A logística reversa é o conjunto de ações, técnicas e procedimentos 
para o planejamento e a execução do fluxo inverso de recursos logísticos, 
sem estágios intermediários, do usuário consumidor até a fonte de obtenção 
e/ou ponto de coleta à retaguarda. Deve receber especial atenção pela 
possibilidade de gerar restrições à liberdade de ação, relacionadas às 
questões ambientais. (BRASIL, 2014, p. 2-4). 

Essas colocações evidenciam uma relação entre a LR atrelada ao respeito aos 

preceitos legais referentes à manutenção da salubridade ambiental, de modo a 

angariar mais credibilidade à imagem da Força, corroborando numa opinião e apoio 

público mais eficaz, levando a liberdade de ação operacional. Esse fato justificado 

mesmo sabendo que serão mais preceitos legais que, à primeira vista, limitariam as 

ações da FTC. Na Operação São Francisco, a legalidade era primordial para a 

manutenção da liberdade de ação. 

Por fim, foi respondido no tópico que a liberdade de ação das tropas pode ser 

afetada pelo viés da logística reversa, conforme o anteriormente estabelecido. A 

questão em estudo pode influenciar negativamente a imagem da Força face a uma 

operação de GLO, como o caso da São Francisco, sendo mais um pilar a ser 

respeitado pela FTC em campo e carecendo de um planejamento específico para 

todas as fases da missão. 

Assim, atinge-se o objetivo de relacionar a liberdade de ação da FTC em GLO 

com a implementação de um planejamento adequado de LR. 

 

4.5 ESTRUTURA DE LOGÍSTICA REVERSA PARA FTC VALOR GU 

 

Neste tópico, é pertinente iniciar com uma colocação enfática do Tenente 

Coronel Wanderlino, ao afirmar que o ideal para as tropas desdobradas em operações 

de GLO, como a executada na Operação São Francisco, é que o Batalhão Logístico, 

responsável por desdobrar o Destacamento Logístico da FTC estabelecida, seja 

encarregado do fluxo reverso. Assim, constituiria o elemento responsável por 

estabelecer o fluxo reverso para uma OM Log do Esc Sup, neste caso representado 

pela Ba Ap Log Ex. Justificou essa assertiva afirmando que essas OM já realizam 

atividades logísticas em sua rotina, possuindo maior expertise no cumprimento dessas 

tarefas. 
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Segundo o presidente da CLRB, professor Paulo Roberto Leite, é importante 

ter uma organização especializada e destacada no organograma de maneira a 

estruturar as atividades de forma profissional, face a complexidade que o processo 

pode exigir. 

Em relação a percepção de quem viveu essa sistemática na Operação São 

Francisco, os militares participantes das pesquisas evidenciaram que não se 

atentaram para a realização de um planejamento logístico reverso que abarcasse 

todos os níveis das FT e minimizassem os problemas afetos ao tema que 

presenciaram em campo e necessitaram tomar medidas de “quebra-galho”.  

O Tenente Coronel Lacerda reforçou a ideia em sua entrevista, citando, 

inclusive, a dificuldade em haver estruturado uma célula capaz de coordenar o fluxo 

logístico direto e, em meio à missão, necessitar deslocar elementos para cuidar da 

coleta organizada de resíduos, sem, contudo, conhecer a fundo as legislações 

pertinentes ao assunto, inclusive sobre a diretriz do Comande do Exército sobre o 

tema.  

Na ocasião, relatou que solicitou apoio ao Comando da F Pac para a 

organização do local de coleta central de resíduos e rejeitos localizados no CPOR, 

sendo designado 1 (um) Oficial e 1 (um) Sargento no intuito de fiscalizar e coordenar 

a apanha e depósito desse tipo de material. 

Diante dos argumentos supracitados, percebe-se a necessidade de criar uma 

estrutura capaz de realizar uma logística reversa eficiente e eficaz para a manutenção 

da salubridade local, imagem da F Ter e, principalmente, desonerar o Comando da F 

Pac e FT para prosseguir nas ações sem preocupações e resistências, sociais e 

sanitárias. 

Paralelamente ao fluxo logístico reverso, a sugestão do Tenente Coronel 

Wanderlino foi de que o Oficial de Operações e Planejamento, juntamente ao Oficial 

de Comunicação Social e Assuntos Civis, poderão implementar campanhas utilizando 

ferramentas de reciclagem e educação ambiental com ONG nas ações de CIMIC. 

O oficial de logística da F Pac VII verificou que a LR poderia ficar a cargo do 

Destacamento Logístico e a Ba AP Log Ex em coerência a política de responsabilidade 

compartilhada estabelecida na PNRS. 

Ainda levantado pelo mesmo entrevistado, para o desenvolvimento de um fluxo 

reverso torna-se fundamental uma estrutura do Estado Maior da FTC em operação, 

voltada exclusivamente para a Logística Reversa. Para ele, o ambiente operacional 
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deve ser analisado por essa célula a fim de minimizar o impacto ambiental existente, 

não fornecer argumentos para a formação de uma opinião pública desfavorável, além 

de implementar ações que possam mitigar esses percalços.  

Conclui-se parcialmente, então, que é importante o estabelecimento de uma 

estrutura voltada para as atividades de logística reversa, podendo estar atrelada à 

célula logística da F Pac ou descentralizada nas FT e destacamentos logísticos. Fato 

esse, não foi realizado por meio de planejamento prévio da F Pac VII, respondendo o 

questionamento sobre a existência de uma estrutura logística reversa no 7º 

contingente da missão.  

Atinge-se, assim, o objetivo que trata sobre a necessidade de criação de uma 

estrutura de LR em operações de GLO. 

 

4.6 SISTEMATIZAÇÃO DO FLUXO REVERSO 

 

A respeito da sistematização de um fluxo reverso na Operação São Francisco, 

os militares entrevistados e oficiais de logística das FT corroboraram da ideia de 

angariar maior enfoque nesse assunto, visando estabelecer uma rotina padrão entre 

as FT componentes da FTC. 

Neste contexto, segundo o Tenente Coronel Wanderlino, e de acordo com as 

percepções de campo do Tenente Coronel Lacerda, alguns dados referentes a LR que 

acarretariam em maior organização e liberdade para as ações de todo o contingente 

foram emparelhados para estudo: 

a. Gerais: 

1) Conhecendo a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, há necessidade 

de identificar as necessidades gerais e específicas de adequação dos procedimentos 

da FTC à PNRS. Há de se considerar o conceito de sustentabilidade, no qual as ações 

devem ser ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e 

culturalmente aceitas; 

2) Observadas as diretrizes do Art 21, citado na Lei n° 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, e as orientações superiores, poderia ser implementado um 

gerenciamento de resíduos sólidos (incluindo aqueles classificados como perigosos), 

ajustado à realidade da região onde a operação seja desencadeada;  



112 

3) Seria interessante 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;  

4) Estudar as formas de acondicionamento e a disponibilização adequada 

dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução na Operação; 

5) Cadastrar os parceiros existentes na sua área de responsabilidade com 

capacidade técnica de integrar o programa de logística reversa da FTC;  

6) Difundir a mentalidade de logística reversa no seu público interno; 

7) Contribuir com o Sistema de Comunicação Social do Exército na ampla 

divulgação das práticas de gerenciamento dos resíduos sólidos; e 

8) Buscar atentar para o Art 8º do Decreto do Decreto 99.658, de 30 de 

outubro de 1990, que regula no âmbito da Administração Pública Federal o 

reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de 

material. 

b. Específicos ao Oficial de Logística ou célula responsável: 

1) Mapear a adequabilidade do fluxo direto que a FT/FTC é integrada.  

2) Coordenar o fluxo direto com o reverso, atendendo aos seguintes 

aspectos:  

a) Redução do volume de material armazenado;  

b) Redução da periodicidade do material a ser estocado;  

c) Estabelecimento da capacidade de transporte proporcional ao 

quantitativo de material a ser deslocado no fluxo reverso;  

d) Formalizar os contratos com os parceiros, constando:  

✓ Os materiais a serem disponibilizados, conforme a capacidade 

técnica do parceiro;  

✓ O volume a ser disponibilizado;  

✓ A assinatura do termo de responsabilidade da destinação em 

conformidade com a PNRS; e 

✓ A determinação da forma de relação entre a FT/FTC e o parceiro no 

tocante à indenização dos bens. A integração das OM e cooperativas tem o potencial 

de viabilizar fluxos reversos e gerar benefícios econômicos e socioambientais.  

3) Agendar o recolhimento do material fornecido em coordenação com as 

datas de apanha de suprimentos no Órgão Provedor (OP);  
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4) Estabelecer locais seguro para o armazenamento dos itens com 

potencial para provocar danos ao meio ambiente, conforme as seguintes orientações 

do CONAMA e ABNT:  

✓ NBR 12235 – armazenamento de resíduos sólidos perigosos;  

✓ NBR 9191 – sacos plásticos para acondicionamento de lixo;  

✓ NBR 17505 – armazenamento de líquidos inflamáveis;  

✓ NBR 7500 – transporte e armazenamento de materiais; e 

✓ NBR 11174 – armazenamento de resíduos. 

5) Montar o plano de logística reversa da FT/FTC;  

6) Como Agente Executor direto, responsável pelo assessoramento do 

Agente Diretor (Comandante da FTC) nos assuntos de administração patrimonial e 

orçamentária, conforme a), do Art 29, do Regulamento de Administração do Exército 

(RAE), deverá:  

a) Estudar a viabilidade de efetuar a contratação de cooperativas ou 

associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis por dispensa de 

licitação prevista no Art 44 do decreto n° 7.404/2010, nos termos do inciso XXVII, do 

Art 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para operacionalizar a destinação de 

itens de interesse. Atentar para o Art 4º do decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, 

que segue transcrito:  

Art. 4º As associações e cooperativas habilitadas poderão firmar acordo, 
perante a Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, a que se refere ao art. 
5o, para partilha dos resíduos recicláveis descartados.  § 1o Caso não haja 
consenso, a Comissão para a Coleta Seletiva Solidária realizará sorteio, em 
sessão pública, entre as respectivas associações e cooperativas 
devidamente habilitadas, que firmarão termo de compromisso com o órgão 
ou entidade, com o qual foi realizado o sorteio, para efetuar a coleta dos 
resíduos recicláveis descartados regularmente.  
§ 2o Na hipótese do § 1o, deverão ser sorteadas até quatro associações ou 
cooperativas, sendo que cada uma realizará a coleta, nos termos definidos 
neste Decreto, por um período consecutivo de seis meses, quando outra 
associação ou cooperativa assumirá a responsabilidade, seguida a ordem do 
sorteio.  
§ 3o Concluído o prazo de seis meses do termo de compromisso da última 
associação ou cooperativa sorteada, um novo processo de habilitação será 
aberto. (BRASIL, 2006) 

b) Atentar para o contido no parágrafo único do Art 15 do Decreto 99.658, 

de 30 de outubro de 1990, que regula no âmbito da Administração Pública Federal, o 

reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de 

material, conforme abaixo transcrito:  

Parágrafo único. Os microcomputadores de mesa, monitores de vídeo, 
impressoras e demais equipamentos de informática, respectivo mobiliário, 
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peças-parte ou componentes, classificados como ociosos ou recuperáveis, 
poderão ser doados a instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade 
pública pelo Governo Federal, e Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público que participem de projeto integrante do Programa de 
Inclusão Digital do Governo Federal. (BRASIL, 1990). 

c) Atentar para o contido no parágrafo único do Art 20 do Decreto 99.658, 

de 30 de outubro de 1990, que regula no âmbito da Administração Pública Federal, o 

reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de 

material, conforme abaixo transcrito: 

Art. 20. A Administração poderá, em casos especiais, contratar, por prazo 
determinado, serviço de empresa ou profissional especializado para 
assessorar a comissão especial quando se tratar de material de grande 
complexidade, vulto, valor estratégico ou cujo manuseio possa oferecer risco 
a pessoas, instalações ou ao meio ambiente. (BRASIL, 1990). 

7) Escriturar o Plano de Logística reversa da FTC, conforme modelo no 

apêndice C dessa dissertação. Cabe ressaltar que, segundo o Art 34 do Regulamento 

Interno e dos Serviços Gerais (RISG), o Oficial de Logística poderá acumular os 

encargos de Fiscal Administrativo; e 

8) Montar uma célula de logística reversa na estrutura funcional do Oficial 

de Logística. 

c. Distribuidores (Ba Ap Log Ex e Destacamento Logístico)  

1) Atentar para a responsabilidade de recolhimento dos itens fornecidos 

conforme descrito a seguir:  

a) Pneus: a Resolução Conama nº 416/2009, definiu que a 

responsabilidade é dos fabricantes e importadores que, em articulação com os 

distribuidores, revendedores, destinadores e consumidores finais, deverão 

implementar os procedimentos para a coleta dos pneus inservíveis;  

b) Pilhas e baterias: a Resolução Conama nº 401/2008 estabeleceu os 

limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias, bem como os 

padrões para o gerenciamento ambientalmente adequado. Segundo esse documento, 

a destinação adequada é de responsabilidade do fabricante ou importador; 

c) Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens: as embalagens 

usadas de óleo lubrificante deverão ser devolvidas, diretamente, aos pontos de 

recebimento nos estabelecimentos dos comerciantes varejistas, onde serão 

armazenadas para posterior destinação final adequada; e 

d) Resíduos eletroeletrônicos: a logística reversa dos resíduos 

eletroeletrônicos ainda se encontra em fase de negociação e, até que não se tenha 
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uma decisão definitiva, os órgãos públicos terão que observar o disposto nas 

normativas específicas que tratam do tema. No caso do Exército Brasileiro, 

especificamente, sugere-se que seja observado o decreto do desfazimento e o 

programa de inclusão digital. 

2) Estabelecer parcerias para proporcionar a destinação do material oriundo 

das FT/FTC; 

3) Estudar a viabilidade de efetuar a contratação de cooperativas ou 

associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis por dispensa de 

licitação prevista no Art 44 do decreto n° 7.404/2010, nos termos do inciso XXVII, do 

Art 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para operacionalizar a destinação de 

itens de interesse. Atentar para o Art 4º do decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;  

4) Desenvolver a capacidade de triagem de material para a coleta;  

5) Atentar para o contido no parágrafo único do Art 16 do Decreto 99.658, 

de 30 de outubro de 1990, que regula no âmbito da Administração Pública Federal o 

reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de 

material, conforme abaixo transcrito:  

Art. 16. Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de 
material classificado como irrecuperável, a autoridade competente 
determinará sua descarga patrimonial e sua inutilização ou abandono, após 
a retirada das partes economicamente aproveitáveis, porventura existentes, 
que serão incorporados ao patrimônio.  
1º A inutilização consiste na destruição total ou parcial de material que 
ofereça ameaça vital para pessoas, risco de prejuízo ecológico ou 
inconvenientes, de qualquer natureza, para a Administração Pública Federal.  
2º A inutilização, sempre que necessário, será feita mediante audiência dos 
setores especializados, de forma a ter sua eficácia assegurada.  
3º Os símbolos nacionais, armas, munições e materiais pirotécnicos serão 
inutilizados em conformidade com a legislação específica. (BRASIL, 1990). 

6) Buscar contato com os fornecedores de materiais para o Exército e 

envolvê-los no fluxo reverso, em conformidade com a PNRS;  

7) Montar o plano de logística reversa; e  

8) Buscar orientações junto ao Comando Logístico (COLOG) sobre o 

gerenciamento de pneus, combustíveis, óleos e lubrificantes, munições e artigos de 

subsistência inservíveis, assim como resíduos industriais provenientes das atividades 

logísticas operacionais. 

Face aos resultados apresentados nessa dissertação, bem como as propostas 

estabelecidas anteriormente, fruto de entrevistas e questionários, é perceptível a 

necessidade de organização e sistematização do fluxo reverso, a qual essa pesquisa 
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vem se propondo a realizar. Isto posto, não foi realizado planejamento prévio de fluxo 

reverso na F Pac VII, respondendo o questionamento sobre a existência de uma 

sistematização dessa atividade no 7º contingente da missão. 
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 CONCLUSÃO 
 

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir do seguinte problema científico: 

a ausência de planejamento para a execução da logística reversa por meio da coleta 

de resíduos abarcados na PNRS, gerados pela Força Terrestre nas operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO), interferem na conquista e manutenção da 

liberdade de ação das tropas? 

Para responder ao referido problema, foram aplicados questionários nos 

Oficiais responsáveis pela logística nas FT componentes do 7º Contingente da 

Operação São Francisco, ocorrida no Complexo de Comunidades da Maré, no 

município do Rio de Janeiro (apêndice A), bem como foram realizadas entrevistas com 

três especialistas no ramo (apêndice B), a fim de levantar as impressões e opiniões 

quanto à etapa de coleta da Logística Reversa nesse tipo de operação e as 

possibilidades de uma estruturação para inserção do fluxo reverso nas tropas em 

ações de Garantia da Lei e da Ordem. 

Atrelado aos instrumentos supracitados, uma gama bibliográfica e pesquisas 

de campo corroboraram para a concatenação de ideias, levantamentos estatísticos e 

confirmação de opiniões emitidas por diversas personalidades, tudo com a finalidade 

de solucionar o problema apresentado. 

Por meio da análise de todos os resultados obtidos, concluiu-se que o problema 

foi resolvido, uma vez que a Logística Reversa é uma ferramenta que possui o 

potencial para promover retornos sociais, governamentais, ambientais e de imagem 

para a Força Terrestre. Esses bônus, em síntese, contribuem para a conquista e 

manutenção da liberdade de ação, tão importante para a condução de operações no 

amplo espectro, pela Força Terrestre Componente (FTC). 

Respondendo os questionamentos das questões de estudo, a logística 

empresarial influenciou a Logística Militar Terrestre com seus conceitos e 

fundamentos. Essa observação é materializada no novo manual de logística em vigor 

na Força. Essa questão direcionou a sistematização do fluxo direto pela referida fonte 

de consulta militar, deixando pouco espaço para conceitos e fundamentos do fluxo 

reverso.  

No meio empresarial, a logística contemporânea destaca-se pela a inserção da 

Central de Integração que permite otimizar o abastecimento fruto da integração entre 

o fluxo direto e reverso. Essa prática torna mais eficiente o gerenciamento das 
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demandas de consumo e os produtos originados do pós-venda e/ou pós-consumo. É 

um sistema que, adaptado, pode nortear os planejamentos de LR militares, 

principalmente nos quesitos de utilização de viaturas que transportam itens para 

consumo coletarem insumos gerados, bem como coordenar as demandas a fim de 

reduzir custos e padronizar procedimentos na FTC em GLO. 

A Logística Militar Terrestre sofreu profundas transformações para atender aos 

novos conceitos adotados fruto do novo processo operativo da Força Terrestre 

Componente. Neste contexto, existem vários aspectos que ainda podem ser 

explorados e consolidados, dentre estes se destaca a Logística Reversa.  

A Logística Reversa deve ser integrada às ações da FTC como um vetor de 

sustentabilidade do campo de batalha. Essa prática é umas das principais ferramentas 

de integração das forças em combate ao ambiente no qual as mesmas são inseridas, 

particularmente no tocante aos assuntos civis. O planejamento do fluxo reverso 

deverá integrar todas as fases do processo de planejamento operativo da FTC, 

permitindo a construção de um ambiente salubre para as tropas associado a uma 

preservação ambiental.  

Ainda nesse viés, pode-se estender a questão estudada para a vida vegetativa 

das Organizações Militares que são submetidas a fortes pressões legais voltadas a 

preservação ambiental, a adoção de um fluxo reverso é uma resposta coerente aos 

requisitos legais existentes em território nacional. 

A análise do fluxo reverso permite que a FTC aperfeiçoe seus processos, 

passando a obter um menor prejuízo ou lucro com a realização da Logística Reversa. 

O principal aspecto é o estabelecimento de parceiros locais que possuam capacidade 

técnica atestada para dar uma destinação final coerente com a PNRS.  

Portanto, respaldado por todos os argumentos elencados até aqui, pode-se 

afirmar que a pesquisa resolve o problema científico proposto, esclarecendo que o 

planejamento para a execução da logística reversa por meio da coleta de resíduos 

abarcados na PNRS, gerados pela Força Terrestre nas operações de Garantia da Lei 

e da Ordem (GLO), interferem na conquista e manutenção da liberdade de ação das 

tropas. 

Além disso, amplia a compreensão sobre as possibilidades do planejamento 

para execução da Logística Reversa nas aludidas operações, como foi a Operação 

São Francisco, possibilitando a manutenção e incremento da imagem da força por 

meio da preservação ambiental e cumprimento das normas e leis, resultando em uma 
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maior liberdade de ação para o comando das FTC. 

Todas as questões de estudo formuladas para a resolução do problema de 

pesquisa estabelecido foram respondidas, conforme esclarecido até este ponto da 

conclusão. 

Por meio da revisão da literatura, verificou-se a estruturação da doutrina da 

Logística Militar Terrestre, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a gama legal que 

dirige um sistema de descarte correto e reaproveitamento. Em um segundo momento 

pode-se apresentar o novo conceito de amplo espectro das operações, a FTC e sua 

inserção nas operações de garantia da Lei e da Ordem, culminando com uma breve 

apresentação da Operação São Francisco e seu desdobramento logístico. 

Em seguida, por intermédio da coleta documental, verificou-se que não existiu 

um planejamento logístico exclusivo ao fluxo reverso, mesmo sendo apresentado 

nesse trabalho seu grau de importância para o tipo de operação estudado. As ordens 

de operação analisadas, bem como outras fontes documentais não inseriam a 

problemática apresentada, atendo-se ao fluxo direto de suprimento. Percebeu-se uma 

política de “quebra-galho” para a coleta de resíduos e rejeitos do ambiente 

operacional. 

De posse dos conhecimentos adquiridos, tanto através da revisão bibliográfica, 

quanto da coleta documental, verificou-se que o planejamento logístico reverso pode 

ser inserido nos planejamentos das FTC em operações de GLO semelhantes à 

Operação São Francisco. O produto desta análise foi a sugestão de uma modelo base 

para o planejamento de Logística Reversa para a FTC em operações de GLO.  

A pesquisa atingiu o objetivo geral proposto, demonstrando, através de um 

estudo de caso no 7º Contingente da Operação São Francisco, de que o planejamento 

logístico reverso é capaz de permitir à F Ter o cumprimento das legislações em vigor, 

das diretrizes Institucionais, permitindo elevar o nível de satisfação popular e imagem 

da Força. Esse processo de planejamento é capaz de sistematizar o tema no contexto 

das operações de GLO. 

Da mesma forma, todos os objetivos específicos da pesquisa foram 

alcançados, uma vez que foram apresentados os conceitos pertinentes a influência 

logística empresarial na doutrina militar, os conceitos bases sobre FTC, amplo 

espectro e liberdade de ação, bem como a organização de LR na Operação São 

Francisco.  

Por meio da revisão bibliográfica e da coleta documental foram verificados os 
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conceitos da doutrina Logística Militar Terrestre, a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, a gama legal que dirige um sistema de descarte correto e reaproveitamento, 

o conceito de amplo espectro das operações, a FTC e sua inserção nas operações de 

garantia da Lei e da Ordem, e a apresentação da Operação São Francisco e seu 

desdobramento logístico.  

Com base nesses conhecimentos, foi apresentada uma etapa de 

sistematização da Logística Reversa em operações, em particular nas de GLO, bem 

como um modelo base para o planejamento nas FTC.  

A metodologia utilizada foi adequada para a consecução dos propósitos da 

pesquisa. A revisão da literatura, coleta documental e as entrevistas exploratórias 

forneceram o embasamento necessário para a resolução do problema de pesquisa, 

enquanto a pesquisa de campo, seguida da aplicação dos questionários e entrevistas, 

possibilitou o levantamento dos dados necessários para responder todas as questões 

de estudo. Não houve a necessidade, ao longo da pesquisa, de serem aplicadas 

outras técnicas ou procedimentos para lidar com situações não previstas. 

A bibliografia selecionada correspondeu às expectativas, permitindo reunir os 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento da pesquisa e a resolução do 

problema científico proposto. No entanto, cabe ressaltar que o tema Logística Reversa 

ainda é embrionário na Força Terrestre. Portanto, da mesma forma que existem 

poucos estudos militares conclusivos acerca do assunto estudado, são escassas as 

fontes científicas que abordem as consequências da ausência de planejamento da 

logística reversa em outras áreas militares, incluindo-se as Forças Armadas nacionais 

e internacionais. 

Portanto, no Exército Brasileiro ainda há precariedade no conhecimento e 

utilização da Logística Reversa, apresentando pouca ou sem sistematização alguma 

há vários anos. A sua aplicação é ainda muito pouco explorada em operações 

militares. O crescimento do emprego da F Ter em operações de GLO sinaliza uma 

necessidade de desenvolvimento do assunto em estudo no cumprimento de leis e 

manutenção de imagem da Força, como modo de corroborar em sua liberdade de 

ação. 

Percebeu-se, ainda, que a realização de novos estudos na área é 

imprescindível, pois durante a realização do estudo verificou-se a necessidade de 

adequação de diversos campos do Exército Brasileiro face aos diversos estamentos 

legais vigentes no país, além de respeitar a Diretriz do Comandante da Força no 
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tocante à Logística Reversa. Esses estudos visariam desde a implementação da LR 

no cotidiano da Unidades militares até sua realização em outros tipos de operação, 

bem como a realização de uma pesquisa pormenorizada de um ramo do assunto 

voltado para a reversão pós missão, uma vez que são produzidos resíduos e rejeitos 

que podem ser úteis para a própria F Ter. 

Dos pressupostos apresentados, são propostas as seguintes recomendações, 

pertinentes às opiniões apresentadas pelos especialistas Ten Cel Wanderlino e Ten 

Cel Lacerda:  

a. No tocante aos aspectos doutrinários:  

1) Inserção dos conceitos e fundamentos explorados no presente estudo 

nos manuais que tratam dos temas voltados às operações no amplo espectro e à 

logística;  

2) Aplicação da Logística Reversa nos planejamentos operativos da Força 

Terrestre Componente;  

3) Inserir o conceito de reversão como uma etapa da Logística Reversa ao 

incrementar o assunto nos documentos doutrinários que abarcarem o conteúdo 

apresentado;  

4) Introdução das capacidades da Logística Reversa como vetor de 

conquista e manutenção da liberdade de ação;  

5) Análise da LR no seio das Considerações Civis, como aspecto a ser 

explorado para fomentar a aproximação das tropas às populações nas áreas de 

conflito;  

6) Criação da célula de Logística Reversa na estrutura do Centro de 

Coordenação de Operações Logísticas da FTC;  

7) Colocação do tema nos estudos relativos aos trabalhos de Estado-Maior, 

particularmente no nível FTC;  

8) Estudo do fluxo reverso, com ênfase na coleta, em todas as fases do 

processo operativo da FTC;  

9) Introdução das capacidades geradas pela Logística Reversa na fase de 

reversão do planejamento operativo da FTC;  

10) Adoção do conceito de sustentabilidade do campo de batalha como mais 

uma capacidade básica da logística no manual EB 20-MC-10.204 (LOGÍSTICA);  

11) Diferenciar a capacidade básica da logística de sustentação de meios da 

capacidade de sustentabilidade do campo de batalha no manual EB 20-MC-10.204 
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(LOGÍSTICA);  

12) Adoção das ações de preservação ambiental na matriz de gerenciamento 

de risco elaborada no estudo de Estado-Maior para as operações no amplo espectro;  

13) Sistematização do fluxo reverso das áreas de trens do primeiro escalão 

(FT) até as estruturas de retaguarda (FTC e Ba Ap Log Ex);  

14) Reformulação do conceito de reversão no tocante a saídas dos meios 

aplicados no campo de batalha, partindo do princípio que os mesmos devem ser 

avaliados e direcionados para alternativas viáveis dentro do fluxo reverso;  

15) Introdução na lista de atribuições do Oficial de Logística a 

responsabilidade de elaborar o Plano de Logística Reversa; 

16) Inserir no Art 31 do RAE o assessoramento ao Agente Diretor no tocante 

as formas mais eficientes de alienação e outras formas de desfazimento que viabilize 

a Logística Reversa; e  

17) Inserir nos contratos realizados nos processos licitatórios conduzidos 

pelos Agentes Diretores as questões relacionadas à Logística Reversa.  

b. Em relação ao ensino militar:  

1) Desenvolvimento de simpósios e debates sobre o tema;  

2) Inserção da Logística Reversa no rol de temas para a elaboração de 

trabalhos acadêmicos nas escolas militares;  

3) Publicação de artigos sobre o assunto em periódicos militares;  

4) Realização de intercâmbios em Exércitos que possuam uma doutrina 

sobre a gestão do fluxo reverso em operações militares, mesmo que embrionários;  

5) Estabelecimento de intercâmbios com entidades civis, visando adaptar 

conceitos e fundamentados as práticas realizadas nas grandes operadoras logísticas 

nacionais e internacionais;  

6) Introdução da Logística Reversa na carga horária dos Planos de 

Disciplina das escolas da linha bélica da Força Terrestre; e  

7) Promoção da capacitação técnica continua de recursos humanos na área 

de Logística Reversa.  

c. Quanto à FTC em operações de GLO semelhantes à Operação São 

Francisco:  

1) Confecção do Plano de Logística Reversa das FT/FTC;  

2) Designação de uma célula atrelada ao Oficial de Logística como gestora 

do Plano de Logística Reversa da FTC;  
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3) Estabelecimento de parcerias locais para operacionalizar e reduzir 

custos do fluxo reverso; 

4) Divulgação da questão da sustentabilidade e preservação ambiental;  

5) Atenção para o arcabouço jurídico relacionado a questões ecológicas;  

6) Implementar a filosofia do transporte de oportunidade;  

7) Introduzir em seus contratos de fornecimento a questão da 

responsabilidade compartilhada e de Logística Reversa;  

8) Desenvolver a capacidade técnica para promover a coleta de 

oportunidade de meios empregados;  

9) Divulgar as ações de Logística Reversa na mídia local;  

10) Reduzir a periodicidade de armazenamento de material;  

11) Mapear seus fluxos logísticos; e  

12) Priorizar a destinação de seus resíduos aos Destacamentos Logísticos, 

desonerando as estruturas da FT.  

d. No tocante ao meio ambiente:  

1) Difundir as contribuições da Logística Reversa para a preservação 

ambiental;  

2) Disseminar o conceito de sustentabilidade do campo de batalha e sua 

ligação com a Logística Reversa;  

3) Aplicar as normas previstas para a preservação ambiental;  

4) Adotar a destinação final para os materiais empregados conforme o 

estabelecido na PNRS;  

5) Gerenciar os resíduos sólidos na FTC, visando não promover impactos 

ambientais; e 

6) Proibição de espaços não controlados de depósitos de materiais 

inservíveis nas áreas de responsabilidade das FT.  

Conclui-se, finalmente, que o aprofundamento da Logística Reversa é uma 

demanda imediata no Exército Brasileiro. Essa realidade é fruto de sua inserção numa 

sociedade globalizada, cujos temas relacionados ao meio ambiente possuem forte 

ligação com a liberdade de ação das operações militares. 

 

 

VICTOR HUGO DAMASCENO DE AGUIAR – Cap 
Capitão de Infantaria 
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APÊNDICE A – Questionário 
 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Capitão VICTOR HUGO DAMASCENO DE AGUIAR, cujo tema 

é A LOGÍSTICA REVERSA NAS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA 

ORDEM: UM ESTUDO DE CASO NA OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO VII. 

Pretende-se, por meio da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

científicos capazes de promover a mentalidade de logística reversa, abarcada em leis 

e decretos nacionais, no Exército Brasileiro, com ênfase na “Operação São 

Francisco”. 

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte problema: 

a ausência de planejamento para a execução da logística reversa por meio da 

coleta de resíduos abarcados na PNRS, gerados pela Força Terrestre nas 

operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), interferem na conquista e 

manutenção da liberdade de ação das tropas? 

A fim de encontrar respostas para o referido problema, este questionário tem 

por finalidade verificar as impressões e opiniões de militares que já tenham participado 

da “Operações São Francisco” na área de logística da Força Terrestre. 

 A experiência profissional do senhor irá contribuir, sobremaneira, para o resultado 

final desta pesquisa. Desde já, agradeço pela colaboração prestada e coloco-me à 

disposição para quaisquer esclarecimentos, por intermédio dos seguintes contatos: 

Telefone: (21) 99977-3199 ou (21) 3986-3108 

E-mail: victorhugo960@hotmail.com 

 

PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

 Função desempenhada na Operação São Francisco: ______________________ 

___________________________________________________________________ 

PARTE 2 - QUESTIONÁRIO 

 

1. Qual o nível de conhecimento do Sr sobre o conceito de Logística Reversa: 

(   ) Tenho pleno conhecimento    (    ) Tenho conhecimento    (    ) Já ouvi falar                   

(    ) Não sei do que se trata 

2. O Sr tem conhecimento sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que 
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determina o descarte sustentável de alguns materiais com foco na preservação do 

meio ambiente? 

(    ) Sim    (    ) Já ouvi falar    (    ) Não 

 

3. Com base na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que regulamenta a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), o Comado do Exército estabeleceu a Diretriz 

para a adequação do Exército Brasileiro a esta política. Diante do exposto, o senhor 

tem conhecimento dessa Diretriz?  

(    ) Sim    (    ) Já ouvi falar    (    ) Não 

 

4. Como se deu o descarte de pneus, baterias, óleos/lubrificantes, estojos de munição, 

entre outros insumos, em seu contingente da Operação São Francisco? 

(    ) Organizada    (    ) Deficitária    (    ) Não recebe importância    (    ) Não existe 

5. Houve um planejamento de Logística Reversa na Operação São Francisco?  

(    ) Sim    (    ) Não 

 

6. Caso afirmativo, que fatos determinaram a realização deste planejamento? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Foram usadas referências para a escrituração de um plano de Logística Reversa 

da Operação São Francisco? Quais? 

(    ) Sim    (    ) Não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Este plano foi realmente posto em prática na aludida operação? Houve dificuldades 

na sua execução? Caso positivo, que soluções foram adotadas para a superação dos 

problemas enfrentados? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Qual a estrutura ativada para os trabalhos de Logística Reversa? Como foi 

dimensionada? Qual o efetivo envolvido nas atividades de Logística Reversa na 

Operação São Francisco?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. Qual o tratamento e destino dado aos resíduos gerados (baterias, óleo lubrificante, 

pneu, resíduos de rancho, estojos de munição, dejetos de postos de combustíveis, 

materiais de informática inservíveis, equipamentos eletrônicos descarregados e peças 

substituídas de viaturas), em seu contingente da Operação São Francisco? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11. Que ensinamentos podem ser colhidos sobre a Logística Reversa na Operação 

São Francisco? Há registros de lições aprendidas quanto ao assunto em questão? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12. O Sr acredita que o planejamento e a execução da Logística Reversa contribuíram 

para o que o comando da operação desfrutasse de maior liberdade de ação no 

exercício das suas funções? De que forma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE B – Entrevistas 
 

1. Entrevista realizada com o professor PAULO ROBERTO LEITE, presidente do 

Conselho de Logística Reversa do Brasil 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Capitão VICTOR HUGO DAMASCENO DE AGUIAR, cujo tema 

é A LOGÍSTICA REVERSA NAS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA 

ORDEM: UM ESTUDO DE CASO NA OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO VII. 

Pretende-se, por meio da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

científicos capazes de promover a mentalidade de logística reversa, abarcada em leis 

e decretos nacionais, no Exército Brasileiro, com ênfase nas Operações de GLO. 

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte problema: 

a ausência de planejamento para a execução da logística reversa por meio da 

coleta de resíduos abarcados na PNRS, gerados pela Força Terrestre nas 

operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), interferem na conquista e 

manutenção da liberdade de ação das tropas? 

A experiência profissional do senhor irá contribuir, sobremaneira, para o 

resultado final desta pesquisa. Desde já, agradeço pela colaboração prestada e 

coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, por intermédio dos seguintes 

contatos: 

Telefone: (21) 99977-3199 ou (21) 3986-3108 

E-mail: victorhugo960@hotmail.com 

 

PERGUNTAS: 

 

1. Após a leitura do currículo do senhor, ler o seu livro sobre Logística Reversa e haver 

participado do Seminário de Logística Reversa realizado por elementos do Exército 

Brasileiro, em 2016, em Brasília, na qual o senhor proferiu uma palestra, pergunto 

qual a opinião do senhor em relação a participação do Exército Brasileiro na execução 

de Logística Reversa no país? 

- Acredito de grande importância pelas quantidades de materiais e equipamentos 

tratados pelas forças armadas. Entendi bem aspectos de movimentações episódicas, 

mas também os habituais em todos os sentidos. Poderia incentivar mais as ações em 

mailto:victorhugo960@hotmail.com
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outras unidades e outras armas através de seminários, simpósios, workshops, e 

podem contar com o CLRB Conselho de Logística Reversa do Brasil. 

 

2. Como presidente do Conselho de Logística Reversa do Brasil, como o senhor avalia 

a participação das Forças Armadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos? 

- Como adiantado anteriormente acredito que seria muito importante incentivar e 

organizar eventos como citados que não só animariam outras unidades das forças 

armadas brasileiras, mas também empresas atuando no Brasil certamente 

experiencias a trocar. O CLRB tem todo interesse em participar e organizar estes 

eventos em outras cidades do Brasil. 

 

3. Quais são os benefícios que uma Instituição pública, com ênfase ao Exército 

Brasileiro, pode obter ao desenvolver uma política de gerenciamento de resíduos 

sólidos? 

- Além de servir como exemplo a outras instituições governamentais e privadas 

poderia influenciar com os recursos das corporações. Uma das maiores dificuldades 

para o êxito da PNRS é a divulgação e nesse sentido o exército poderia dar forte 

contribuição. 

 

4. Com o crescimento da participação das Forças Armadas em operações militares 

para manutenção ou melhoria na segurança pública, principalmente nas comunidades 

do Rio de Janeiro, como o senhor acha que a Logística Reversa pode interferir na 

credibilidade do Exército Brasileiro perante a população? 

- Não acredito que seja necessário pois a imagem do Exército Brasileiro é 

extremamente forte junto à sociedade em geral. No entanto, ao abraçar a Logística 

Reversa como uma de suas metas em prol da sociedade certamente acrescentaria 

maior credibilidade à causa e ao cumprimento da PNRS. 

 

5. Na opinião do senhor, como o Exército Brasileiro pode desenvolver uma logística 

reversa operacional, quando participando em operações de GLO como a ocorrida no 

complexo de comunidades da Maré, no Rio de Janeiro? 

- Em minha opinião o Exército exerce uma função de incentivador às comunidades, 

mas não operacional. Deixaria às empresas a tarefa operacional reservando-se ao 

que se espera das forças armadas como protetora do país e de seu povo. 
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6. O senhor aborda em sua obra que o fluxo reverso pode ser extremamente rentável 

para as empresas contemporâneas. Do exposto, o senhor considera que o Exército 

pode ser atingido por essa rentabilidade ao desenvolver esse fluxo, tendo em vista se 

tratar de uma Instituição que gere recursos públicos? Caso afirmativo, como, em sua 

opinião, poderia ser desenvolvido esse processo? 

- O crescimento das atividades de Logística Reversa de pós-consumo poderá trazer 

novas oportunidades em vários setores: transportes especializados, armazenagem, 

processamentos preliminares, reaproveitamento dos produtos usados (remanufatura, 

reuso, reciclagem, destinação final), etc. A rentabilidade será função de vários fatores 

de difícil generalização.   

 

7. O senhor tem conhecimento da adoção de gerenciamento de resíduos 

desenvolvido por outras Forças Armadas, do Brasil e do mundo? Em caso afirmativo, 

qual o impacto causado nessas Instituições? 

- Sinto muito, mas não li nada a respeito ainda e, portanto, não tenho opinião. 

 

8. Em sua opinião, a logística reversa pode dar maior flexibilidade para a atuação do 

Exército Brasileiro em comunidades carentes na cidade do Rio de Janeiro? 

- Não sei se entendi bem a ideia de flexibilidade. Se no sentido de chegar mais 

próximo à comunidade prestando serviços que ajudem a melhorar a recepção da ação 

do Exército é um outro papel ou artificio social, área que foge aos meus 

conhecimentos. 

Acho que já abordei o assunto anteriormente. Acredito que a Logística reversa deva 

ser encabeçada operacionalmente pelas empresas produtoras, distribuidoras e 

comerciais como prescreve a legislação pois cabe a elas o dever de reparar o efeito 

negativo que s seus produtos causam ao meio ambiente (princípio do poluidor-

pagador). 

 

9. O senhor sugere alguma estrutura ou procedimento a ser adotado pelas Forças 

Armadas, quando em operações, que são realizadas em indústrias e seriam fator de 

sucesso se inseridas nas tropas? 

- Ter organização especializada e destacada no organograma de maneira a 

organizar as atividades de forma profissional, desde que os volumes e variedade de 
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resíduos justifiquem, recorrer a consultoria especializadas, são alguns aspectos que 

ocorrem no momento. 

 

 

2. Entrevista realizada com o Tenente Coronel LACERDA, Oficial de Logística 

do 7º Contingente da Operação São Francisco 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Capitão VICTOR HUGO DAMASCENO DE AGUIAR, cujo tema 

é A LOGÍSTICA REVERSA NAS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA 

ORDEM: UM ESTUDO DE CASO NA OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO VII. 

Pretende-se, por meio da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

científicos capazes de promover a mentalidade de logística reversa, abarcada em leis 

e decretos nacionais, no Exército Brasileiro, com ênfase nas Operações de GLO. 

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte problema: 

a ausência de planejamento para a execução da logística reversa por meio da 

coleta de resíduos abarcados na PNRS, gerados pela Força Terrestre nas 

operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), interferem na conquista e 

manutenção da liberdade de ação das tropas? 

A experiência profissional do senhor irá contribuir, sobremaneira, para o 

resultado final desta pesquisa. Desde já, agradeço pela colaboração prestada e 

coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, por intermédio dos seguintes 

contatos: 

Telefone: (21) 99977-3199 ou (21) 3986-3108 

E-mail: victorhugo960@hotmail.com 

 

PERGUNTAS: 

 

1. O Sr tem conhecimento sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que 

determina o descarte sustentável de alguns materiais com foco na preservação do 

meio ambiente?  

- Trata-se de uma lei federal que preconiza o correto descarte de resíduos sólidos, 

com ênfase aos itens que causam maior impacto ambiental,  os quais estão inseridos 

no Exército Brasileiro, que deve, por ser uma Instituição Federal, seguir as normas 

mailto:victorhugo960@hotmail.com
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vigentes. 

 

2. Como o senhor avalia a participação das Forças Armadas na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos? 

- Sei que existe a diretriz do Comandante do Exército para adequação à essa lei 

federal, entretanto observo que, já em tempos de paz, a vida das OM são tão 

atribuladas que esse importante assunto, por vezes, é deixado de lado pelos setores 

que geram esse tipo de resíduos, o que causa a falta de prática de um fluxo reverso 

em operações de GLO. 

 

3. Como o senhor visualiza a adoção dos procedimentos de logística reversa nas 

operações de cooperação e coordenação com Agências, como as Op GLO, no 

complexo de comunidades da Maré, no Rio de Janeiro? 

- Como responsável pela logística na operação referida, friso que não houve um 

planejamento específico de fluxo reverso pelo pouco valor que o assunto ainda é dado 

na F Ter. O que ocorreram foram procedimentos esporádicos e não sistematizados 

de descarte de resíduos, organizados de forma a dirimir problemas de salubridade e 

asseio das bases militares. Destaco a ênfase dada na organização da lixeira do CPOR 

e no descarte de pneus, baterias e óleos lubrificantes. 

 

4. Quais são os benefícios que o Exército Brasileiro pode obter ao desenvolver uma 

política de gerenciamento de resíduos sólidos? 

- Primeiramente estaremos atendendo uma lei federal e nos livrando de possíveis 

óbices jurídicos contra o Exército. Ainda, teremos uma sistematização de fluxos no 

âmbito da força que facilitaria os planejamentos e a execução da logística reversa. 

 

5. Com o crescimento da participação das Forças Armadas em operações militares 

para manutenção ou melhoria na segurança pública, principalmente nas comunidades 

do Rio de Janeiro, como o senhor acha que a Logística Reversa pode interferir na 

credibilidade do Exército Brasileiro perante a população? 

- Uma vez que a logística reversa pode permitir a melhoria na salubridade da 

comunidade local, bem como corrobora para o cumprimento irrestrito das leis, a 

opinião pública tende a ficar favorável à ação das tropas, corroborando em liberdade 
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para os Cmt em todos os níveis planejar e executar suas ações táticas com o apoio 

populacional e sem percalços jurídicos. 

 

6. Na opinião do senhor, como o Exército Brasileiro pode desenvolver uma logística 

reversa operacional, quando participando em operações de GLO, como a ocorrida no 

complexo de comunidades da Maré, no Rio de Janeiro? 

- Acrescentando na célula logística um centro responsável por organizar e 

coordenar o fluxo reverso, lançando mão das estruturas logísticas do B Log, que já 

constitui em um órgão de fornecimento de suprimento. Além dessas OM citadas, o Pel 

Eng da FTC poderia ser empregado em apoio à execução das atividades de coleta 

por meio de seus equipamentos, em coordenação com a célula de assuntos civis. 

 

7. O senhor tem conhecimento da adoção de gerenciamento de resíduos 

desenvolvido por outras Forças Armadas, do Brasil e do mundo? Em caso afirmativo, 

qual o impacto causado nessas Instituições? 

- Não estudei sobre o assunto, mas sei que o Exército americano trabalha muito 

em relação a reversão de seus materiais empregados nas diversas partes do mundo 

onde se faz presente. No Brasil, não tenho conhecimento. 

 

8. Em sua opinião, a logística reversa pode dar maior flexibilidade para a atuação do 

Exército Brasileiro em comunidades carentes na cidade do Rio de Janeiro, 

melhorando para a liberdade de ação das tropas? 

- A liberdade de ação da tropa pode ser colaborada sim com uma logística reversa 

eficiente e eficaz, pois constitui em um vetor de atração de credibilidade para as ações 

da tropa. Além disso, melhora a qualidade de vida dos militares nas bases 

operacionais. 

 

9. O senhor sugere alguma estrutura ou procedimento a ser adotado pelas Forças 

Armadas, quando em operações, que são realizadas em indústrias e seriam fator de 

sucesso se inseridas nas tropas? 

- Não há como engessar uma estrutura de LR nas operações, haja vista a 

diversidade de emprego e características distintas das operações de GLO. 
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3. Entrevista realizada com o Tenente Coronel WANDERLINO, Oficial precursor 

do estudo de Logística Reversa no âmbito da 3ª Bda Inf Mtz 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Capitão VICTOR HUGO DAMASCENO DE AGUIAR, cujo tema 

é A LOGÍSTICA REVERSA NAS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA 

ORDEM: UM ESTUDO DE CASO NA OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO VII. 

Pretende-se, por meio da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

científicos capazes de promover a mentalidade de logística reversa, abarcada em leis 

e decretos nacionais, no Exército Brasileiro, com ênfase nas Operações de GLO. 

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte problema: 

a ausência de planejamento para a execução da logística reversa por meio da 

coleta de resíduos abarcados na PNRS, gerados pela Força Terrestre nas 

operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), interferem na conquista e 

manutenção da liberdade de ação das tropas? 

A experiência profissional do senhor irá contribuir, sobremaneira, para o 

resultado final desta pesquisa. Desde já, agradeço pela colaboração prestada e 

coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, por intermédio dos seguintes 

contatos: 

Telefone: (21) 99977-3199 ou (21) 3986-3108 

E-mail: victorhugo960@hotmail.com 

 

PERGUNTAS: 

 

1. Como precursor do tema de Logística Reversa no âmbito do Comando Militar do 

Planalto, em 2016, como o senhor visualiza a adoção dos procedimentos ora 

estudados nas operações de cooperação e coordenação com Agências, como as 

Operações de GLO no complexo de comunidades da Maré, no Rio de Janeiro? 

- As ações de Garantia da Lei e da Ordem estabelecidas pelo Ministério da Defesa 

e operacionalizadas pela Força Terrestre são caracterizadas pelo fiel cumprimento do 

estado de normalidade constitucional. Neste contexto, o cumprimento da PNRS torna-

se mais uma imposição jurídica as operações no contexto supracitado. A logística 

reversa nas operações no amplo espectro e bem como nas de não guerra como as 

de GLO permitem a manutenção da liberdade de ação das frações operacionais na 

mailto:victorhugo960@hotmail.com
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medida em que potencializam a imagem positiva das ações operacionais. A 

responsabilidade compartilhada estipulada na Política de Resíduos Sólidos impõe que 

o “TO” Maré seja mantido ou melhorado no tocante aos resíduos produzidos pelas 

operações. Não é admissível que a tropa produza impactos ambientais frutos de 

ações operacionais. A mídia e outros elementos não governamentais buscam fatos 

desta natureza para limitar a liberdade de ação do comando operacional. Desta forma 

medidas de Logística Reversa são fundamentais para permitir a manutenção da 

liberdade operacional, bem como manter ou melhorar a qualidade de vida dos 

combatentes no âmbito das bases das FTC estabelecidas na área de pacificação. 

 

2. Como o senhor avalia a participação das Forças Armadas na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos? 

- Ainda é desencadeada de forma embrionária e voltada especificamente para o 

cotidiano das OM, necessitando adequação para o emprego de tropas em território 

nacional, haja vista estarem sob égide das legislações federais vigentes. As ações de 

Garantia da Lei e da Ordem estabelecidas pelo Ministério da Defesa e 

operacionalizadas pela Força Terrestre são caracterizadas pelo fiel cumprimento do 

estado de normalidade constitucional. Neste contexto, o cumprimento da PNRS torna-

se mais uma imposição jurídica as operações no contexto supracitado. A logística 

reversa nas operações no amplo espectro e bem como nas de não guerra como as 

de GLO permitem a manutenção da liberdade de ação das frações operacionais na 

medida em que potencializam a imagem positiva das ações operacionais. A 

responsabilidade compartilhada estipulada na Política de Resíduos Sólidos impõe que 

o “TO” Maré seja mantido ou melhorado no tocante aos resíduos produzidos pelas 

operações. Não é admissível que a tropa produza impactos ambientais frutos de 

ações operacionais. A mídia e outros elementos não governamentais buscam fatos 

desta natureza para limitar a liberdade de ação do comando operacional. Desta forma 

medidas de Logística Reversa são fundamentais para permitir a manutenção da 

liberdade operacional, bem como manter ou melhorar a qualidade de vida dos 

combatentes no âmbito das bases das FTC estabelecidas na área de pacificação. 

 

3. Quais são os benefícios que uma Instituição pública, com ênfase ao Exército 

Brasileiro, pode obter ao desenvolver uma política de gerenciamento de resíduos 

sólidos? 
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- Os benefícios podem ser relacionados a três aspectos:  

O primeiro no tocante à imagem da Instituição. O discurso de preservação 

ambiental ganhou força internacionalmente após a ECO-92 e a difusão do conceito 

de sustentabilidade. A imagem da preservação ambiental é buscada por qualquer 

Instituição e será fundamental para a manutenção da competitividade no mercado 

globalizado. 

O segundo é relacionado ao cumprimento de lei. O EB, como Instituição Pública, 

não pode furtasse do cumprimento do PNRS. Esse aspecto protege as OM de 

possíveis problemas jurídicos relacionados ao meio ambiente. 

O terceiro é manter-se na vanguarda de assuntos de interesse operacional. Os 

combates contemporâneos foram marcados pelo desenvolvimento de uma 

mentalidade de sustentabilidade do campo de batalha. Para tal, os conceitos de LR 

são amplamente empregados. 

 

4. Com o crescimento da participação das Forças Armadas em operações militares 

para manutenção ou melhoria na segurança pública, principalmente nas comunidades 

do Rio de Janeiro, como o senhor acha que a Logística Reversa pode interferir na 

credibilidade do Exército Brasileiro perante a população? 

- Primeiramente na redução de possíveis ações de elementos não governamentais 

ligados ao meio ambiente. Uma operação militar poderá ser nociva ao meio ambiente 

dependendo de sua concepção. Particularmente no Rio de Janeiro, onde o meio 

ambiente já é bastante degradado pela ação da ocupação irregular do espaço urbano, 

a logística reversa é uma ferramenta para ser utilizada no viés da comunicação social 

e CIMIC. A realização de campanhas de coleta seletiva, oficinas de brinquedos com 

garrafas pet, eliminação de focos de dengue, etc, são meios de marketing positivo 

para o EB em áreas de ocupação, como favelas. 

No contexto operacional, a retirada de lixos das bases operacionais, a criação de 

um fluxo reverso para lubrificantes das viaturas empregadas, particularmente os 

blindados são maneiras de aprimorar a logística militar e a qualidade de vida dos 

militares alojados nas bases operacionais. 

 

5. Na opinião do senhor, como o Exército Brasileiro pode desenvolver uma logística 

reversa operacional, quando participando em operações de GLO como a ocorrida no 

complexo de comunidades da Maré, no Rio de Janeiro? 
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- Empregando um fluxo reverso a cargo do Blog da FTC estabelecida. Normalmente 

as FTC empregadas no Rio de Janeiro são estruturadas em Bda. Assim, o Blog 

orgânico seria o elemento responsável para estabelecer o fluxo reverso para uma OM 

logística do Esc Sup. Paralelamente ao fluxo logístico inverso, o E5 juntamente com 

E7 poderão implementar campanhas utilizando ferramentas de reciclagem e 

educação ambiental juntamente com ONG nas ações de CIMIC.  

Verifica-se que ação logística reversa caberia ao Blog e Esc Sup em coerência a 

política de responsabilidade compartilhada estabelecida na PNRS. 

 

6. O senhor considera que o Exército pode conseguir uma rentabilidade financeira ao 

desenvolver um fluxo reverso em operações, tendo em vista se tratar de uma 

Instituição que gere recursos públicos? Caso afirmativo, como, em sua opinião, 

poderia ser desenvolvido esse processo? 

- Sim, posto que a legislação permite o estabelecimento de relações comercias 

entre o EB e entes civis/ públicos, bem como a venda de material militar à nações 

amigas. Porém a logística reversa em operações militares ou na vida vegetativa 

deverá ser focada em permitir a liberdade de ação. O campo econômico fica em papel 

secundário. O fundamental para o EB seria: 

- Manutenção da imagem; 

- Manutenção da liberdade de ação; 

- Um novo campo de atuação em conjunto com ONGs; 

- Ações de preservação ambiental propriamente dita; e 

- Geração de recursos financeiros. 

 

7. O senhor tem conhecimento da adoção de gerenciamento de resíduos 

desenvolvido por outras Forças Armadas, do Brasil e do mundo? Em caso afirmativo, 

qual o impacto causado nessas Instituições? 

- O Exército Americano empregou a Logística Reversa com grande intensidade no 

Iraque e Afeganistão. As ações permitiram a retirada de um excesso de material militar 

dispostos nas bases e sem utilização, fruto de erros nos parâmetros da logística direta. 

Permitiu uma redistribuição de equipamentos durante as operações e o 

estabelecimento de um canal de venda de equipamentos retirados dos TO para 

Nações Amigas. 
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8. Quais as sugestões do senhor quanto ao desenvolvimento de um fluxo reverso nas 

Forças Armadas, principalmente quando participarem de operações de GLO? 

- Primeiramente deve-se estudar o ambiente operacional e a estrutura do apoio 

prestado. Para o desenvolvimento de um fluxo reverso torna-se fundamental uma 

estrutura no Estado Maior da OM em operação voltada exclusivamente para a 

Logística Reversa. Essa estrutura irá estabelecer o fluxo reverso e as ações de 

logística reversa em apoio as operações. 

O ambiente operacional deverá ser analisado no tocante ao impacto ambiental 

existente e as ações que poderão ser implementadas pela operação para mitigá-lo. 

 

9. Em sua opinião, a logística reversa pode dar maior flexibilidade para a atuação do 

Exército Brasileiro em comunidades carentes na cidade do Rio de Janeiro, 

melhorando para a liberdade de ação das tropas? 

- Tenho plena convicção que a logística reversa é uma ferramenta que fomenta a 

liberdade de ação da tropa. Posto que permita uma aproximação da tropa com a 

comunidade local e com ONG. Além de melhorar a qualidade de vida dos militares 

destacados nas bases operacionais. 

 

10. O senhor sugere alguma estrutura ou procedimento a ser adotado pelas Forças 

Armadas, quando em operações, que são realizadas em indústrias e seriam fator de 

sucesso se inseridas nas tropas? 

- Existem várias políticas de pós-venda implementadas no Brasil relacionado à LR. 

Porém no campo de pós consumo muito pouco foi implementado após a publicação 

da PNRS. 

O estudo realizado na 3ª Bda Inf Mtz possui procedimentos que podem ser 

replicados em toda Bda do EB. 
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APÊNDICE C – Modelo de Ficha de Análise e Plano Auxiliar de Logística 
Reversa 

 
IDENTIFICAÇÃO DA FORÇA-TAREFA: 

Nome da FT: 

Endereço: Município: UF: 

CEP: Telefone: E-mail: 

Nº de integrantes: 

Nome do Comandante: 

Responsável pelo Plano de LR: 

Descrição sucinta das atividades planejadas para o referido plano: 

 

 

 

 

 
1 - Apresentação e Objetivos:  

O presente Plano de Logística Reversa é alinhado a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) vigente, que estabelece os princípios básicos da minimização da 

geração de resíduos, identificando e descrevendo as ações relativas ao seu manejo 

adequado, levando em consideração os aspectos referentes à todas as etapas, 

entretanto com foco direto na coleta, por constituir-se uma fase viável de execução 

pela FT em campo de batalha. 

  

2 – Tipos e Classificação dos materiais:  

Os materiais presentes nos fluxos logísticos nesta FT serão dispostos em 

contentores/contêineres em acordo com a Resolução 275/01 do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente – Conama nº 275/01. 

 

3 – Quantidade de Resíduos:  

A produção de Resíduos Sólidos desta Unidade é de: 

Tipo Quantidade 

Orgânicos  

Rejeitos  

Rejeitos perigosos  

Recicláveis/reaproveitáveis  
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Obs.: Especificar qual o cálculo efetuado para conclusão da Quantidade de 

Resíduos Produzidos pela FT/FTC.  

Exemplo:  

Nº. de integrantes (média) x produção individual diária = média diária x 7 = média 

semanal x 4 = média mensal...  

15 militares x 0,900 kg = 13,5 kg x 7 = 94,5 kg (semanal) x 4 = 2835 kg (mensal).  

{Caso o nº. de pessoas seja flutuante, estabelecer média diária: ex.: nº. de 

militares/produção diária geral = ? kg (nº. estimado de pessoas [média] x ? kg dia x 

7...}.  

 

4 – Educação Ambiental:  

Esta FT estará realizando entre seus integrantes, instruções visando à 

conscientização dos mesmos em relação ao procedimento que deverá ser adotado 

para a efetivação do presente Plano de Logística Reversa, interna e externamente à 

Base de Operações.  

Estas atividades obedecerão às seguintes datas e etapas:  

a) Dia ___/___/___, palestras com Educadores Ambientais, buscando a 

conscientização dos militares e esclarecendo dúvidas decorrentes da implantação 

deste plano;  

b) Dia ___/___/___, os debates se darão nas reuniões que obedecem ao 

calendário de preparo dessa FT e servirão para deliberar em relação a implantação 

dos procedimentos a serem adotados;  

c) Dia ___/___/___, campanha com Panfletos/Cartazes/Folders/Comunicações 

Internas/etc indicando os vários tipos de resíduos que são produzidos por esta FT, 

bem como indicando o procedimento de coleta e armazenamento a serem adotados.  

 

5 – Coleta, acondicionamento e transporte:  

Visando implantar procedimentos adequados para efetivação do Programa de 

Logística Reversa serão obedecidas as seguintes etapas:  

a) Coleta – Será efetuada por militares devidamente treinados e equipados com 

materiais adequados, que diariamente, nos seguintes horários: _____ às _____h, 

farão o recolhimento dos resíduos previamente selecionados e acondicionados;  

b) Acondicionamento – Será feito no local de armazenamento, que fica na 

(especificar área [pátio interno/pátio externo/etc.], com as seguintes características 
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físicas: céu aberto, cimentado, etc.), onde os sacos plásticos recolhidos e previamente 

selecionados serão dispostos dentro de containers/galões/lixeiras, com ____litros, 

seguindo a seguinte padronização:  

Orgânicos – Serão depositados em containers/galões/lixeiras, com ____litros, 

com identificação padronizada, na cor (ou com indicação) Marrom, seguindo 

resolução do 275/01 do Conama;  

Rejeitos – Serão depositados em containers/galões/lixeiras, com ____litros, 

com identificação padronizada, na cor (ou com indicação) Cinza, seguindo resolução 

do 275/01 do Conama;  

Rejeitos Perigosos – Serão depositados em containers/galões/lixeiras, com 

____litros, com identificação padronizada, na cor (ou com indicação) Laranja, 

seguindo resolução do 275/01 do Conama;  

Recicláveis – Serão depositados em containers/galões/lixeiras, com 

____litros, com identificação padronizada, na cor (ou com indicação) 

Verde/Azul/Amarelo/Vermelho, seguindo resolução do 275/01 do Conama; 

PADRÃO DE CORES DOS CONTENTORES, ESTABELECIDO PELA 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 275/01:  

AZUL: papel/papelão;  

VERMELHO: plástico;  

VERDE: vidro;  

AMARELO: metal;  

PRETO: madeira;  

LARANJA: resíduos perigosos;  

BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde;  

MARROM: resíduos orgânicos;  

CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não 

passível de separação. 

c) Transporte: A FT será responsável pelo transporte de seu fluxo reverso para 

______________ (destino), distante a ____km da Base de Operações. Será empregado 

o transporte de oportunidade conforme planejamento abaixo: 

Tipo de 

Viatura 

Periodicidade 

do 

deslocamento 

Material em 

fluxo reverso 

 (quantidade) 

Material em 

fluxo direto 

(quantidade) 

Destino 

Previsão de 

consumo de 

combustível 

para a Op Log 
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6 – Destinação Final:  

A FT deverá apresentar o planejamento do transporte do fluxo reverso em 

coordenação com o fluxo direto para os materiais com destinação ao Destacamento 

Logístico conforme a viabilidade econômica realizada.  

Descrição do material 
Período de 

recolhimento 

Responsável pelo 

recolhimento 
Destinação 

    

    

    

    

    

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do responsável pela LR da FT 


