
1 
 

 

 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 
 
 

CAP QMB JOÃO BATISTA CINEIRO DE LIMA JÚNIOR 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGÍSTICA REVERSA: 

UM ESTUDO DE CASO SOBRE OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO 
BMSA PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS REJEITOS FERROSOS 

ORIUNDOS DA MANUTENÇÃO DO ARMAMENTO LEVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2019  



2 
 

 

 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 
 
 

CAP QMB JOÃO BATISTA CINEIRO DE LIMA JÚNIOR 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGÍSTICA REVERSA: 

UM ESTUDO DE CASO SOBRE OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO 
BMSA PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS REJEITOS FERROSOS 

ORIUNDOS DA MANUTENÇÃO DO ARMAMENTO LEVE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2019  

Trabalho acadêmico apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito para a especialização 
em Ciências Militares com ênfase em 
Gestão Operacional. 



3 
 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
DECEx         -        DESMil 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

Autor: Cap QMB JOÃO BATISTA CINEIRO DE LIMA JÚNIOR 

 

Título: LOGÍSTICA REVERSA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE OS 
PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO BMSA PARA A DESTINAÇÃO FINAL 
DOS REJEITOS FERROSOS ORIUNDOS DA MANUTENÇÃO DO 
ARMAMENTO LEVE. 

 
Trabalho Acadêmico, apresentado à Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais, como 
requisito parcial para a obtenção da 
especialização em Ciências Militares, com 
ênfase em Gestão Operacional, pós-
graduação universitária lato sensu. 

BANCA EXAMINADORA 

Membro Menção Atribuída 

 
___________________________________ 

DEIVIS NILSON CARNEIRO DA SILVA - TC 
Cmt Curso e Presidente da Comissão 

 

 
_________________________________________ 

VICTOR THIAGO ANDRADE DE LOURENÇO - Cap 
1º Membro 

 

 
_____________________________ 

RAPHAEL FERREIRA E SILVA - Cap 
2º Membro e Orientador 

 

 
 

________________________________________ 

JOÃO BATISTA CINEIRO DE LIMA JÚNIOR – Cap 
Aluno 

APROVADO EM ___________/__________/__________CONCEITO: _______ 



2 
 

 

 



 

* Capitão do Quadro de Material Bélico. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar 
das Agulhas Negras (AMAN) em 2010. Pós-graduado em MBA em Logística Empresarial pela 
Universidade Estácio de Sá em 2017. 

** Capitão do Quadro de Material Bélico. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar 
das Agulhas Negras (AMAN) em 2006. Pós-graduado em Ciências Militares pela Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (AMAN) em 2015. 

LOGÍSTICA REVERSA: 
UM ESTUDO DE CASO SOBRE OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO BMSA 

PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS REJEITOS FERROSOS ORIUNDOS DA 
MANUTENÇÃO DO ARMAMENTO LEVE 

 
João Batista Cineiro de Lima Júnior * 
Victor Thiago Andrade de Lourenço ** 

 
RESUMO 
O entendimento geral sobre o termo “Logística” resume-se na ciência que busca máxima eficiência e 
eficácia nos processos desde a obtenção da matéria prima, até a distribuição até o consumidor final. 
De maneira semelhante, é a Logística Militar que sustenta a administração do caos, atuando desde a 
mobilização no Território Nacional até o resuprimento da dotação individual do combatente 
entrincheirado no Limite Anterior da Área de Defesa Avançada, o LAADA. Tal importância se evidencia 
na afirmação do estrategista militar, o Barão de Jomini que definiu em 1838 que “A Logística é tudo ou 
quase tudo no campo das atividades militares, exceto o combate” (BRASIL, 2003, p.1-3). Por dedução 
lógica, entende-se que a Logística Reversa trata do fluxo contrário dos produtos vindos do consumidor 
final para o fabricante e que a Logística Militar reversa do retorno dos suprimentos e produtos de defesa 
utilizados pelos combatentes à Cadeia de Suprimentos.  
O presente trabalho objetiva realizar um estudo de caso sobre o fluxo reverso dos armamentos leves 
pelo Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento (BMSA) particularmente quanto às soluções 
executadas pela Força Terrestre para os problemas advindos do fim do ciclo de vida útil desses 
materiais.  
 
Palavras-chave: Logística. Logística Militar. Logística Reversa. Manutenção de armamento leve. 
Material Bélico. BMSA. 
 
RESUMEN 
La comprensión general del término “Logística” se resume en la ciencia que busca la máxima eficiencia 
y eficacia en los procesos desde la obtención de la materia prima, hasta la distribución al consumidor 
final. Del mismo modo, es la Logística Militar la que sostiene la administración del caos, actuando desde 
la movilización en el Territorio Nacional hasta el reabastecimiento de la dotación individual del 
combatiente atrincherado en el límite anterior de la zona de Defensa Avanzada. Esta importancia es 
evidente en la afirmación del estratega militar, el Barón de Jomini que definió en 1838 que "la logística 
lo es todo o casi todo en el campo de las actividades militares, excepto el combate" (BRASIL, 2003, p. 
1-3). Por deducción lógica, se entiende que la Logística Inversa se ocupa del flujo opuesto de productos 
que provienen del consumidor final al fabricante y que la Logística Militar Inversa de la devolución de 
los suministros y productos de defensa utilizados por los combatientes a la Cadena de Suministros. 
El presente trabajo tiene por objeto llevar a cabo un estudio de caso sobre el flujo inverso de 
armamentos ligeros por parte del batallón de mantenimiento y suministros de armamentos (BMSA), en 
particular en lo que respecta a las soluciones implementadas por la Fuerza Terrestre para los problemas 
derivados del final del ciclo de Vida útil de estos materiales. 
 
Palabras clave: Logística. Logística militar. Logística inversa. Mantenimiento de las armas ligeras. 
Arsenales. BMSA. 
 
 
 
 
 
 
 

  



1 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

O termo “logística” vem do grego logistiké, termo associado à lógica, sendo 

denominação, na Grécia Antiga, à parte da Álgebra e da Aritmética (Da Silva, 2000, 

p. 16). 

Segundo Gallo (2010), “Na antiga Grécia, Roma e no Império Bizantino, os 

militares com o título de Logistikas eram os responsáveis por garantir recursos e 

suprimentos para a guerra”. 

Ainda segundo Da Silva (2000, p. 16) o termo de origem francesa logistique 

“Relaciona-se, portanto, com o planejamento e realização de projetos táticos, 

alocação de tropas, materiais, transporte, manutenção e operação de instalações e 

acessórios destinados a ajudar o desempenho de uma operação militar”.  

Pelo dicionário Michaelis, obtém-se a definição de logística também como uma 

ciência militar: 

sf(gr logistiké)1 ant Aritmética aplicada. 2 ant Álgebra elementar. 3 ant Lógica 
simbólica.4 Mil Ciência militar que trata do alojamento, equipamento e 
transporte de tropas, produção, distribuição, manutenção e transporte de 
material e de outras atividades não combatentes relacionadas.(Michaelis, 
2016) 

 

Trazendo tal visão para a doutrina atual das Forças Armadas brasileiras, 

observa-se que, para o Ministério da Defesa, Logística Militar é “o conjunto de 

atividades relativas à previsão e à provisão dos recursos e dos serviços necessários 

à execução das missões das Forças Armadas” (Brasil, 2018, p. 110). 

Com o passar do tempo, principalmente após a 2ª Guerra Mundial a ideia de 

logística foi ganhando mais importância pelo aumento da complexidade das atividades 

desempenhadas pelo homem principalmente no tocante às atividades econômicas 

externas à caserna. 

A definição de logística voltada para a área militar é própria, contudo não se 

adéqua perfeitamente às atividades civis.  

Isto posto, devido às divergências entre os objetivos e atividades das áreas civil 

e militar, outros conceitos foram promulgados com o intuito de melhor definir essa 

ciência de acordo com sua nova realidade de aplicação, conforme se observa no 

conceito dado pelo Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP): 

Logística: O processo de planejamento, implementação e controle de 
procedimentos de maneira eficiente e eficaz para transporte e 
armazenamento de produtos, incluindo serviços e informações relacionadas 
desde o ponto de origem até o ponto de consumo de acordo com os requisitos 
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do cliente. (CSCMP, 2013, p. 117, tradução nossa). 

 

Se antes o meio civil se apropriou da excelência dos processos logísticos do 

meio militar, hoje são os militares a buscarem também junto aos civis, soluções para 

os problemas logísticos da caserna. 

1.1 PROBLEMA 

Como é realizado o descarte das peças e componentes rejeitados durante a 

manutenção dos armamentos leves pelo Batalhão de Manutenção de Armamento do 

Exército Brasileiro? 

1.2 OBJETIVOS 

Visando uma solução para o problema da destinação adequada dos 

supracitados rejeitos, entendeu-se como coerente apontar para o presente estudo de 

caso, o objetivo geral de Investigar como se dá, pelo Batalhão de Manutenção e 

Suprimento de Armamento, o descarte das peças e componentes rejeitados na 

manutenção do armamento leve. 

Desta forma, buscando o encadeamento lógico para a construção do 

entendimento deste estudo, formulou-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Descrever a estrutura de manutenção do Exército Brasileiro; 

b) Enunciar a missão do Batalhão de Manutenção de Armamento no contexto 

de manutenção do Exército Brasileiro; 

c) Apontar o controle da aplicação do suprimento para a manutenção do 

armamento leve; 

d) Explicar os critérios básicos para a separação dos rejeitos de manutenção 

com possibilidade de reaproveitamento; e 

e) Descrever os métodos de destruição dos rejeitos considerados inservíveis.  

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

As Forças Armadas se valem de armamentos como ferramentas básicas de 

trabalho para a defesa e garantia da soberania da nação. E o armamento, como 

qualquer outra ferramenta ou maquinário, após certo tempo de uso, apresentará 

falhas de funcionamento. Para que tal falha seja sanada ou evitada, utiliza-se o 

recurso da manutenção; 
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Devido à necessidade de uma disponibilidade próxima da totalidade ser 

imperativa e tendo em conta que a maior parte do armamento empregado pelo 

Exército Brasileiro é longeva, diversos níveis de manutenção se fazem necessários 

baseados em planos de manutenção estabelecidos pela logística de material da Força 

Terrestre; 

A peculiaridade do longo período de emprego a que estão submetidos esses 

materiais faz com que o fim da vida útil dos itens componentes desses armamentos 

seja sanado por meio da manutenção corretiva com ação de substituição das peças 

desgastadas. Com isso, obtêm-se a equação lógica: grande quantidade de 

armamentos utilizados por longos períodos gera grande quantidade de peças e 

subconjuntos rejeitados, resultando em um grande volume de resíduos ferrosos; 

Os resíduos sólidos derivados das atividades industriais e domésticas 

constituem grande problema para a sociedade. Essa situação, conforme vista acima, 

se repete com os resíduos provenientes da manutenção de armamento e, se agrava 

com a adição do fator segurança, pois certas partes defeituosas, embora rejeitadas 

na manutenção por não apresentarem as condições adequadas de funcionamento, 

ainda poderiam ser empregadas como alguma forma de suprimento emergencial ou 

como armamento simulado por criminosos; e 

Observa-se a relevância da pesquisa do assunto para a sociedade visando 

entender como essa problemática é resolvida e quais são as medidas de segurança 

empregadas no processo da gestão desses resíduos de características especiais. 

2 METODOLOGIA 

Pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, de caráter exploratório através 

dos procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica e documental, aliada a um 

estudo de caso sobre o Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamentoa 

respeito da destinação final dos rejeitos ferrosos provenientes da manutenção do 

armamento leve. 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

Com o fulcro de aumentar o conhecimento a respeito do âmago do assunto, 

buscou-se junto ao meio acadêmico, fundamentos e conceitos relacionados aos 

temas “Logística”, “Logística Ambiental”, “Logística Reversa” e “Gerenciamento da 

cadeia de Suprimento”. 
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Aliado ao que foi encontrado na Academia, somaram neste trabalho, 

obviamente, as legislações pertinentes ao tema do Ministério da Defesa e do Exército 

Brasileiro além de observações voltadas para o pensamento mercadológico obtidas 

em estudos de outrora sob o escopo da “Logística Empresarial”. 

Por fim, consubstanciou-se o que existe nos aspectos teóricos e legais ao que 

é praticado pelo Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento. 

3.1 LOGÍSTICA REVERSA 

Assim como existem diversas correntes históricas acerca da origem do termo 

“logística”, também são muitas as suas definições e objetivos. Tomando–se dentre 

outros, o conceito apresentado por Gallo, entende-se que a Logística tem por objetivo, 

entregar o produto certo, na quantidade solicitada, no prazo correto, no local 

especificado ao menor custo possível (Gallo, 2010), Ou seja: um fluxo lógico com 

origem no fabricante e término junto aos consumidores finais. De maneira inversa, 

conclui-se que a logística reversa tem por objetivo principal o trato do fluxo dos 

produtos vindos do consumidor até o retorno aos seus fabricantes.  

Segundo definição do Council of Supply Chain Management Professionals 

(CSCMP), Logística Reversa é “Um segmento especializado da logística com foco na 

movimentação e gestão de produtos e recursos após a venda e a entrega ao cliente.” 

(CSCMP, 2013, p.168, tradução nossa). 

Outra visão a ser apropriada pelo presente estudo é a do artigo Logística reversa: 

Nova área da Logística Empresarial do pesquisador Paulo Roberto Leite, que 

demonstra nesse trabalho que o conceito permanece em evolução:   

As diversas definições e citações de Logística Reversa até então revelam que 
o conceito ainda está em evolução face às novas possibilidades de negócios 
relacionados ao crescente interesse empresarial e o interesse de pesquisas 
nesta área na última década.  
Entendemos a Logística Reversa como a área da Logística Empresarial que 
planeja, opera e controla o fluxo, e as informações logísticas 
correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós - consumo ao 
ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, através dos Canais de Distribuição 
Reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, 
ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros. (Leite, 2002, 
p. 2) 

 

Observa-se que embora haja conceitos diversos, estes convergem para uma 

linha de pensamento que resume que a área “Logística Reversa” trata do fluxo reverso 

dos bens e informações oriundos de canais de distribuição reversos, agregando-lhes 
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valor visando à promoção do consumo sustentável, a possibilidade de reutilização e 

quando esta não for possível, da sua destinação ambientalmente adequada. 

3.1.1 Canais de distribuição reversos 

Canais de distribuição são as etapas do processo logístico relativas ao fluxo dos 

produtos desde sua saída dos fabricantes até sua chegada aos consumidores. 

Inversamente, canais de distribuição reversos são as etapas e procedimentos 

que visam o fluxo dos produtos desde os consumidores até o retorno aos fabricantes 

para reaproveitamento ou destinação final ambientalmente adequada. 

Esse fluxo dito invertido recebia pouca atenção por parte do mercado. Contudo 

tal situação tem se alterado devido à crescente importância atribuída pela sociedade 

ao consumo consciente. Os processos reversos sustentáveis têm importado e a 

tendência é de uma ainda maior valorização. Autores como Bowersox e Closs (2001 

apud LEITE, 2002, p. 2) apontam que a ideia de “Apoio ao Ciclo de Vida” seja um dos 

objetivos operacionais da Logística moderna. Deseja-se atualmente agregação de 

valor e o prolongamento da vida útil dos produtos, promovendo sempre que possível 

seu retorno ou de seus materiais ao ciclo produtivo e quando não, o descarte 

adequado. 

Os já citados fluxos, canais reversos, dividem-se em canais reversos de pós-

venda e de pós-consumo.  

Os canais reversos de pós-venda são nada mais do que um efeito colateral do 

aumento da velocidade do fluxo logístico direto. Resultam da preocupação do 

fornecedor em garantir que o regresso dos produtos seja tão imediato quanto possível. 

São motivados por uma série de fatores comerciais e contratuais, por consignação, 

processamento de pedidos, garantias ou até mesmo por excesso de produtos no 

estoque dos canais diretos. 

Um exemplo da crescente importância dada a essa subárea da Logística 

Reversa é que hoje, os canais reversos de pós-venda constituem-se em grande 

diferencial competitivo no mercado pela agregação de valor aos bens e pelo 

entendimento de confiança entre os pólos da cadeia de distribuição: cliente e 

consumidor. 

A Logística Reversa de Pós-Venda deve, portanto, planejar, operar e 
controlar o fluxo de retorno dos produtos de pós-venda por motivos 
agrupados nas classificações: “Garantia / Qualidade”, “Comerciais” e de 
“Substituição de Componentes” (Leite, 2002, p. 3). 
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O outro fluxo citado acima se constitui pelos canais de distribuição reversos de 

pós-consumo. Tais canais referem-se à grande parcela de materiais ou produtos 

descartáveis ou duráveis que, depois de terminada sua vida útil, são direcionados ao 

reuso, à reciclagem ao desmanche ou ainda, caso nenhuma das alternativas 

anteriores seja viável, sejam direcionados à destinação final ambientalmente 

adequada. 

A vida de um produto, do ponto de vista logístico, não termina com sua 
entrega ao cliente. Produtos se tornam obsoletos, danificados, ou não 
funcionam e devem retornar ao seu ponto de origem para serem 
adequadamente descartados, reparados ou reaproveitados. (Lacerda, 2009, 
p. 2) 

 

Os canais de distribuição reversos de pós-consumo são economicamente 

estratégicos. Agregam valor a produtos em estado de “meia-vida” possibilitando sua 

comercialização no mercado secundário e economizam recursos em operações 

industriais pelo seu reaproveitamento como matéria-prima secundária. 

É importante ressaltar que tais atividades resultam ainda em um impacto 

ambientalmente positivo na medida em que estimulam a reciclagem e o descarte 

adequado para os bens inservíveis. 

O aumento do descarte é proporcional à diminuição do ciclo de vida dos 
produtos. O crescimento do poder de consumo, gerado pelas novas 
tecnologias de fabricação que barateiam o custo de venda, sistemas 
logísticos que buscam cada vez mais a qualidade do serviço garantindo a 
acessibilidade dos consumidores e o Marketing acirrado em função das 
vendas são fatores que acarretam ao problema. 
O perfil do novo consumidor é de preocupação com o meio-ambiente, pois 
ele tem consciência dos danos que dejetos podem causar em um futuro 
próximo. A falta de aterros sanitários e o constante aumento de emissões de 
poluentes, inclusive nos países mais desenvolvidos, geram polemicas 
discussões em âmbito mundial. Esta preocupação se reflete nas empresas e 
indústrias, que são responsabilizadas pelo aumento destes resíduos. E é 
pensando nestes fatores que surgem políticas de processos que contribuam 
para um desenvolvimento sustentável. (Mueller, 2005, p. 2) 

 

A boa administração dos canais diretos tem gerado uma preocupação 

sustentável originando assim o conceito de “Logística Verde” que também se 

preocupa com seus retornos, direcionando-os para a reutilização ou destinação final 

segura. Ou seja, um desembaraço dos produtos por meio controlado de modo que 

não ocorram danos em hipótese alguma para a sociedade e para o meio ambiente. 

GUARNIERI (2011, p.64). 
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3.1.2 Revalorização dos retornos 

Conforme abordado anteriormente, percebe-se que na Logística Reversa o 

escopo de atuação está nos processos de retorno de materiais ao ciclo produtivo. 

Mecanismos e sistemas hoje empregados promovem a revalorização e a minoração 

de impactos ambientais evitando assim o descarte prematuro de resíduos, visam a 

“sustentabilidade” e a geração de vantagens econômicas para as empresas sobre a 

concorrência, pela agregação valor às marcas junto a um consumidor ambientalmente 

consciente. 

No entanto, cabe ressaltar que a destinação específica para determinado 

material dependerá das suas condições de apresentação, do estado e se há 

possibilidade ou não de reaproveitamento do seu material de composição. 

O trabalho a ser realizado sobre esses produtos retornados ocorre por meio de 

dois subsistemas reversos: reciclagem e reuso. 

O primeiro, a reciclagem, trata da revalorização pela transformação dos materiais 

constituintes em matérias-primas secundárias. Tais retornos são reaproveitados no 

processo produtivo na produção de novos produtos e na economia de matérias-primas 

originais.  

O sistema de reciclagem agrega valor econômico, ecológico e logístico aos 
bens de pós-consumo, criando condições para que o material seja 
reintegrado ao ciclo produtivo e substituindo as matérias-primas novas, 
gerando uma economia reversa. (Guarnieri, 2011, p. 64) 

 

Canais reversos de reuso são os quais possibilitam certa extensão do ciclo de 

vida de um produto originário do pós-consumo (ou de seu componente), para as 

mesmas funções para as quais foram originalmente concebidos. 

O reuso trata-se de um canal reverso de grande importância, pois representa 
um importante comércio, destinando bens e materiais para sub-canais 
reversos de: extensão de utilidade industrial ou residencial do bem, 
distribuição de equipamentos de segunda mão, desmanche e desmontagem 
dos bens, materiais constituintes ou sucatas para a indústria de 
transformação. (Guarnieri, 2011, p. 80) 

 

Quando há a possibilidade de reutilização de determinado bem por outro cliente, 

o destino deste será a recomercialização na condição que estiver. Denomina-se esse 

bem como produto de segunda mão. 

Outra possibilidade de revalorização é o desmanche, no qual o bem ou produto 

é submetido a determinado processo industrial de desmontagem e separação em que 

os itens e componentes considerados em boas condições de reaproveitamento, são 
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destinados ao mercado secundário. Quando houver condições e for economicamente 

viável, são dirigidos à remanufatura para o retrabalho de peças antes do seu 

reaproveitamento. 

No entanto, quando nenhuma das alternativas forem possíveis, para finalizar o 

processo de revalidação sustentável, encaminha-se o bem para a disposição final 

adequada de acordo com seus materiais de composição. Se for possível, realiza-se o 

aproveitamento por incineração utilizando-se dos resíduos como fonte energética 

reduzindo custos com a obtenção de material comburente. Quando nem mesmo tal 

destino se fizer válido, encaminha-se tais materiais para a destinação final segura em 

locais como aterros sanitários tecnicamente controlados. 

 

3.2 O Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento (BMSA) 

 
O Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento (BMSA) é uma 

Organização Militar do Exército Brasileiro voltada basicamente para as funções 

logísticas de manutenção e suprimento. Suas atividades baseiam-se no escopo de 

atendimento das necessidades relativas à Logística de Material classe “V” - 

Armamento. Está subordinado à Base de Apoio Logístico do Exército (BaApLogEx), 

com vinculação técnica junto à Diretoria de Material (DMat), conforme instruem as 

Normas Administrativas Relativas ao Armamento (Brasil, 2009, p. 33). Sua criação se 

deu no dia 20 de Janeiro de 2017, fruto da transformação do Depósito Central de 

Armamento (DCArmt) e da extinção do Batalhão de Manutenção de Armamento 

(BMA). 

O BMSA é uma unidade vocacionada para o armazenamento e a manutenção 

de retaguarda de 3º e 4º escalões e dos armamentos de dotação do Exército 

Brasileiro. As Funções Logísticas referenciadas acima são desempenhadas 

diretamente pela Companhia de Suprimento de Armamento (Cia Sup Armt) e 

Companhia de Manutenção de Armamento (Cia Mnt Armt) com o apoio e a 

coordenação das suas Seções de Estado-Maior e Companhia de Comando e Serviço. 
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Figura 1: ORGANOGRAMA BMSA 

Fonte:Própria (2017) 

 

A Companhia de Manutenção é composta pelas seguintes frações: Seção de 

comando, Grupo de Recebimento e Controle da Produção, Pelotão de Manutenção 

de Armamento Leve (Pel Mnt Armt L), Pelotão de Manutenção de Armamento Pesado 

(Pel Mnt Armt P), Pelotão de Apoio (Pel Ap),Pelotão de Suprimento (Pel Sup), , 

Pelotão de Manutenção de Instrumentos de Observação, Direção e Controle de Tiro 

(Pel Mnt IODCT), e o. 

 

 
Figura 2: Organograma da Companhia de Manutenção 

Fonte:Própria (2017) 
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3.2.1 A MANUTENÇÃO DE ARMAMENTO LEVE 

Devido ao o grande período de utilização e de estocagem a que estão 

submetidos os armamentos da Força Terrestre, é observada uma alta ocorrência de 

falhas no funcionamento ocasionadas pelo excessivo desgaste de peças e conjuntos. 

Dessa forma, não há outra solução para a solução das panes do que a prevalência da 

manutenção corretiva sobre todas demais, imperando dessa forma a substituição das 

peças e conjuntos desgastados e/ou defeituosos por outros novos. No BMSA, a fração 

da Companhia de Manutenção responsável pela manutenção de 3º e 4º escalões dos 

armamentos leves é o Pelotão de Manutenção de Armamento Leve. 

3.2.2 Procedimento básico de Manutenção 

A manutenção realizada pelo Pel Mnt Armt L resume-se nas seguintes tarefas: 

recebimento, desmontagem, inspeção inicial, reparação, tratamento superficial, 

montagem, calibragem, inspeção de qualidade, inspeção final e devolução do material 

ao detentor / estoque. 

3.2.3 Segregação dos itens substituídos 

A tarefa “reparação”, citada acima, será o foco de observação deste trabalho 

pois é nessa etapa em que substitui-se as peças julgadas inadequadas pela 

equipe.Desse entendimento, conclui-se que um grande volume de peças usadas 

descartadas são geradas, constituindo-se em um grande volume de rejeitos ferrosos.  

 
Figura 3: Lote de peças e conjuntos rejeitados durante a manutenção 

Fonte:Própria (2017) 
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Os rejeitos ferrosos são divididos em dois grandes grupos: os materiais que 

serão reaproveitados como materiais de 2ª classe e os que não serão reaproveitados 

por terem sido considerados inservíveis. 

VIII - Material de 1ª classe – é o material em bom estado e sem uso. 
IX - Material de 2ª classe – é o material já usado, podendo ser reutilizado 
após revisado e reparado, se for o caso. 
X - Material de 3ª classe - é o material inservível, cuja matéria-prima oferece 
condições de aproveitamento. 
XI - Material de 4ª classe – é o material inservível, cuja matéria-prima não 
oferece condições de aproveitamento. (Brasil, 2009, p. 10) 

 

Dentre os que não poderão ser reaproveitados, ocorre uma seguinte divisão e 

classificação como materiais de 3ª ou 4ª classe. Aqueles cuja matéria prima não for 

aproveitável (4ª classe) são encaminhados para destruição e descarte. Enquanto que 

os de matéria-prima aproveitável (3ª classe) seguem para a destruição parcial e 

posterior desfazimento e alienação. 

 

 

Figura 4: Lote de peças e conjuntos de 4ª classe. 

Fonte:Própria (2017) 

 

 

Figura 5: Lote de peças e conjuntos de 3ª classe. 

Fonte:Própria (2017) 
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3.2.4 A inutilização de peças e conjuntos descartados 

Os rejeitos ferrosos de 3ª e 4ª classes, embora inservíveis, ainda pertencem à 

“Classe V” - Armamento pelo Sistema de Classificação Militar previsto no Manual de 

Doutrina de Logística Militar (Brasil, 2016, p. 26). Dessa forma, continuam sendo 

considerados pelo Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R105) 

como material controlado: 

LXIX produto controlado pelo Exército: produto que, devido ao seu poder de 
destruição ou outra propriedade, deva ter seu uso restrito a pessoas físicas 
e jurídicas legalmente habilitadas, capacitadas técnica, moral e 
psicologicamente, de modo a garantir a segurança social e militar do país. 
(Brasil, 2000, p. 3-4 grifo nosso) 

 

Conforme observado, constituem-se em materiais sensíveis quanto a aspectos 

relativos à segurança pública. Tais rejeitos embora considerados inservíveis para o 

Exército Brasileiro, são de grande valia para criminosos, seja para aproveitá-los como 

suprimento de contingência para suas armas ou ainda pela sua utilização como 

“simulacros”, objetos montados para se parecerem com armas de fogo. 

 

 

Figura 6: Ferrolho da Pistola 9mm IMBELM973 

Fonte:Própria (2017) 

 

 

Figura 7: Armação da Pistola 9mm MBEL M973 

Fonte:Própria (2017) 
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Figura 8: Simulacro confeccionado com peças inservíveis 

Fonte:Própria (2019) 

 

Visando diminuir os riscos, determina o Exército por meio da Diretriz para a 

Destinação de Material de Emprego Militar Classe V - Armamento Inservível, 

classificado como ocioso, obsoleto, antieconômico ou irrecuperável, a sua inutilização. 

III - INUTILIZAÇÃO - consiste na destruição total ou parcial de 
suprimento da Classe V - Armamento Inservível, classificado como ocioso, 
obsoleto, antieconômico ou irrecuperável, classificado como material 
excedente que ofereça ameaça vital para pessoas, risco de prejuízo 
ecológico ou inconvenientes de qualquer natureza, para a Administração 
Pública Federal. A descaracterização do material como Material 
Controlado deverá impedir a sua reutilização como artefato bélico, de 
qualquer espécie, bem como neutralizar todas as possíveis ameaças e 
riscos de utilização indevida. 
Parágrafo único. Itens de suprimento da Classe V(Brasil, 2013, p. 3, grifo 
nosso) 

 

Dessa forma, são realizadas pelos militares do Pel L Mnt Armt a triagem e a 

separação dos materiais que poderão ser reaproveitado. São então encaminhados 

recuperados, seguem para tratamento superficial e, em seguida, armazenados em 

uma sala segura, o “Depósito de Suprimento de 2ª classe”. 

Aqueles classificados como inservíveis de 4ª classe são incinerados pelo Pelotão 

de Desfazimento da Companhia de Suprimento.  

Os inservíveis de 3ª classe são imediatamente destruídos parcialmente 

(amassados), armazenados em sala segura isolada dos depósitos de suprimentos de 

1ª e de 2ª classe e, após a formação de lotes, são encaminhados para o Pelotão de 

Desfazimento para sua destruição total. 
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Figura 9: : Êmbolos do Fuzil M94 FAL. (Destruídos parcialmente, amassados, e nas condições originais) 

Fonte:Própria (2017) 

 

 

Figura 10: Cano do Fuzil M94 FAL destruído parcialmente 

Fonte:Própria (2017) 

 

 

Figura 11: Figura 14: Cofre do carregador do Fuzil M94 FAL destruído parcialmente 

Fonte:Própria (2017) 

3.2.5 O reaproveitamento de peças 

Durante a separação inicial de manutenção, ocorre a seleção das peças que 

deverão ser descartadas e aquelas que poderiam ainda ter serventia como peças de 

2ª classe para atendimento a alguns casos específicos.  

Além do material de 1ª classe, somente o material de 2ª classe, em condições 
de uso, poderá ser recolhido e estocado nos Órgãos Provedores, para 
posterior distribuição, considerada sua conveniência econômica. (Brasil, 
2009, p. 21) 
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O reaproveitamento dos materiais de meia-vida ocorre somente para casos 

específicos e após as peças julgadas em condições, terem sofrido ações de 

recuperação e tratamento superficial. Cabe ressaltar que tal reaproveitamento só 

ocorre após autorização da 1ª Região Militar, órgão responsável pelo controle setorial 

administrativo, e sob as mesmas condições de armazenagem e segurança dos itens 

de suprimento de 1ª classe.  

Art. 17. Os pedidos de suprimento para recompletamento e manutenção de 
1º, 2º e 3º escalões serão realizados de acordo com a sistemática constante 
do Anexo “A” (Cronograma dos pedidos de suprimento, conjuntos peças, 
reparo, manutenção, conjuntos de ferramental de 1º, 2º e 3º escalões e 
lubrificação). 
[...] 
§ 4º. A Região Militar, sempre que julgar necessário, poderá verificar junto à 
Organização Militar de manutenção a possibilidade do fornecimento de 
suprimento de manutenção de 2ª classe, a fim de atender eventuais faltas 
nos estoques dos Órgãos Provedores. (Brasil, 2009, p. 14-15) 

 

O rígido controle no reaproveitamento objetiva principalmente evitar o uso 

indiscriminado desse artifício. Como a condição desses materiais está abaixo da 

plenitude, restringe-se o reuso a casos específicos visando a manutenção da 

confiabilidade irrestrita do emprego dos armamentos evitando-se com isso o retorno 

prematuro dos materiais manutenidos à cadeia de manutenção. 

Ressalvado o exposto acima, reafirma-se a importância deste tipo de suprimento 

de reuso, pois suprem como “válvula de alívio” para a cadeia logística para casos de 

descontinuidade do fluxo de suprimentos ocasionados pela obsolescência dos 

materiais ou mesmo negações estratégicas de venda por parte dos fabricantes. 

3.2.6 A destinação final dos rejeitos inservíveis 

O Pelotão de Desfazimento da Companhia de Suprimento é a fração do Batalhão 

de Manutenção e Suprimento de Armamento responsável pela destruição total do 

material considerado inservível. É dotado de incineradores e prensas hidráulicas para 

sua a inutilização completa. Dessa forma, os materiais inservíveis de 3ª e 4ª classe 

são incinerados, sendo os restos do último descartados pela sua impossibilidade 

reaproveitamento. 

O reaproveitamento após incineração dos rejeitos de 3ª classe se dá pela 

alienação dos seus rejeitos ferrosos. Contudo, para que seja possível, faz-se 

necessária a completa descaracterização do material como suprimento de 

armamento. Tais rejeitos são então prensados, incinerados e estocados até que seja 

dado início à etapa final desse processo. 
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Para a conclusão do processo de destinação final, é necessário que esses 

rejeitos ferrosos sejam descaracterizados como itens relacionados a armamentos.  

Um processo licitatório realiza a contratação do serviço de um alto forno para o 

qual esses materiais serão conduzidos sob escolta. 

Tal procedimento, conforme dito anteriormente, objetiva a descaracterização 

dessa matéria, resultando assim, pelo derretimento, em uma massa ferrosa.  

O atendimento a esse requisito permite enfim que os rejeitos ferrosos sejam 

alienados como sucata, vindo a servir como matéria-prima para as indústrias de 

transformação, concluindo-se assim o ciclo de vida desses materiais. 

Contudo, existem ainda os rejeitos constituídos matéria-prima sem opção de 

reaproveitamento. Para tais casos também são utilizados os processos de destruição 

por amassamento e incineração. Dessa forma a destruição se constituirá também no 

processo de descaracterização. Possibilitando desse modo a abertura de processo 

licitatório para o recolhimento e destinação final em aterros sanitários por empresa e 

pessoal habilitados para tal serviço, atendendo a todos os imperativos ambientais.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentou-se no trabalho, a imperativa necessidade da disponibilidade dos 

armamentos da Força Terrestre, o mais próximo da totalidade quanto for possível. 

Também foi citado o longo período de utilização ao qual estão submetidos esses 

materiais, ratificando dessa forma a ênfase na manutenção corretiva para a 

operacionalidade do Exército Brasileiro. 

Obteve-se o entendimento pelo encadeamento lógico que uma grande 

quantidade de armamentos sendo utilizados por extensos períodos resulta em uma 

enorme quantidade de peças e subconjuntos rejeitados na manutenção, gerando por 

consequência um grande volume de resíduos ferrosos. 

Nesse trabalho, consideraram-se esses resíduos, como produtos retornados 

oriundos do fluxo reverso de pós-consumo conforme seguinte conceito: 

Constituem-se bens de pós-consumo os produtos em fim de vida útil ou 
usados com possibilidade de utilização e os resíduos industriais em geral. 
Seu objetivo estratégico é o de agregar valor a um produto logístico 
constituído por bens inservíveis ao proprietário original, ou que ainda 
possuam condições de utilização, por produtos descartados por terem 
atingido o fim de vida útil e por resíduos industriais. Estes produtos de pós-
consumo poderão se originar de bens duráveis ou descartáveis e fluírem por 
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canais reversos de Reuso, Desmanche, Reciclagem até a destinação final. 
(Leite, 2002, p. 23) 

 

Constatou-se ainda que a instituição Exército Brasileiro, atenta com a grande 

demanda por manutenção de seus armamentos, com a segregação o que é 

recuperável do que não o é, com a destinação dos resíduos e de suas particularidades 

quanto à segurança da sociedade, resolveu por meio da Diretriz para destinação de 

Material de Emprego Militar (MEM) classe V - armamento inservível, classificado como 

ocioso, obsoleto, antieconômico ou irrecuperável - (EB10-D-09.003) definindo os 

critérios para a classificação do material quanto à sua inservibilidade: 

I - MATERIAL INSERVÍVEL - é aquele que satisfaça a uma ou mais das 
condições abaixo listadas, conforme parecer do órgão técnico competente ou 
comissão especificamente designada pelo órgão gestor do material: 
Ocioso: quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo 
aproveitado por não mais atender às finalidades para as quais se destinava. 
Obsoleto: aquele que apresente condições de desempenho abaixo dos 
padrões mínimos requeridos. O material desativado, mediante Ato de 
Desativação emitido pelo Estado-Maior do Exército (EME), é considerado 
obsoleto. 
Recuperável: quando sua recuperação for possível e orçar em até cinquenta 
por cento de seu valor de mercado. 
Antieconômico - quando a sua manutenção e operação apresentarem relação 
benefício/custo desfavorável, ou apresente desempenho precário, em virtude 
de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo. 
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. (Brasil, 2013, p. 3,) 

 

Desta forma, depois de constatada tal inservibilidade torna-se possível a 

destinação do material para desmanche e reaproveitamento de seus componentes 

como suprimento secundário. Suprimento este, conforme observado, denominado 

pelo Exército, como material de 2ª classe. Ressaltando-se o controle por meio de 

pareceres e comissões, a classificação legal do MEM sobre o seu rótulo como 

inservível. 

A diretriz supracitada orienta ainda quanto as possíveis formas de 

reaproveitamento de peças e componentes como material de 2ª classe e sobre como 

deverá ser realizada a sua inutilização, garantindo, assim que os citados resíduos não 

apresentassem, de forma alguma, riscos para a segurança pública, tampouco para o 

meio ambiente em um possível descarte inadequado. 

III - INUTILIZAÇÃO - consiste na destruição total ou parcial de suprimento da 
Classe V - Armamento Inservível, classificado como ocioso, obsoleto, 
antieconômico ou irrecuperável, classificado como material excedente que 
ofereça ameaça vital para pessoas, risco de prejuízo ecológico ou 
inconvenientes de qualquer natureza, para a Administração Pública Federal. 
A descaracterização do material como Material Controlado deverá impedir a 
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sua reutilização como artefato bélico, de qualquer espécie, bem como 
neutralizar todas as possíveis ameaças e riscos de utilização indevida. 
Parágrafo único. Itens de suprimento da Classe V caracterizam-se como 
sujeitos a inutilização de que trata a presente alínea. (Brasil, 2013, p. 3, grifo 
nosso) 

 

Entendeu-se então no presente trabalho que há evidente correlacionamento da 

sistemática estabelecida pela Força Terrestre quanto ao reaproveitamento de peças 

e descarte seguro dos resíduos com o tema proposto: Logística Reversa.  

O trabalho evidenciou a existência de uma normatização própria versando sobre 

a revalorização do material, a extensão com confiabilidade dos ciclos de vida dos 

armamentos bem como com a sua destinação final ambientalmente correta, 

principalmente pela inviabilização de reutilização não controlada deste tipo de material 

(Brasil, 2009, p. 51). 

O estudo de caso do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento, 

evidencia a atuação da instituição Exercito Brasileiro em todos os aspectos críticos 

mencionados ao longo do estudo.  

A referida Organização Militar, por ser uma Unidade de Manutenção de 3º e 4º 

escalões, realiza por doutrina, a manutenção dos armamentos considerados 

inservíveis, em final de ciclo de vida. Correlacionando a atuação de singular Unidade 

com os conceitos acadêmicos e mercadológicos, possível afirmar que a manutenção 

aplicada por este órgão de manutenção ocorre em produtos oriundos do fluxo reverso 

de pós-consumo. 

As intervenções de manutenção a que serão submetidos os armamentos 

destinados ao BMSA já constituem-se em um sistema de revalorização visto que após 

manutenidos, tais materiais tornam-se plenamente recuperados, aproximando-os ao 

estado de novos quanto ao quesito de confiabilidade.  

De forma análoga se observa a segregação das peças rejeitadas quanto a sua 

possibilidade de reaplicação como material de 2ª classe. Essa medida de 

revalorização se correlaciona com a comercialização de um bem no mercado 

secundário.Contudo, esse reaproveitamento difere do procedimento empregado no 

meio civil pelo objetivo fim. O viés principal da recomercialização é o enfoque potencial 

econômico. Para o meio militar o objetivo é estratégico. As peças rejeitadas são 

retrabalhadas e estocadas visando a operacionalidade pela minoração dos impactos 

de uma possível quebra no fluxo logístico de suprimentos.  

Sobre os rejeitos sólidos derivados das atividades industriais e domésticas, é 

sabido que se constituem em um grande problema para a sociedade. Situação esta 
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se repete e agrava no caso dos rejeitos ferrosos provenientes da manutenção do 

armamento leve sob o aspecto da segurança pública. Conforme abordado, peças 

rejeitadas por técnicos ainda poderiam ser utilizadas como suprimento de 

contingência por organizações criminosas ou como simulacros de armamentos por 

pessoas mal-intencionadas. 

Para as peças rejeitadas sem nenhuma possibilidade de reuso, buscam-se 

maneiras seguras e adequadas para uma possível expansão dos ciclos de vida útil de 

seus materiais componentes. Ações que visam reciclar e comercializar esses resíduos 

ferrosos como matéria prima secundária para a indústria são praticadas. Todo o 

processo realiza-se sob extremo cuidado por meio da destruição total e 

descaracterização completa do material como um artefato bélico.  

Por último, preocupa-se de igual forma com a destinação adequada dos resíduos 

sem nenhuma possibilidade de reaproveitamento. Resíduos dessa natureza são 

incinerados, descaracterizados e encaminhados para o descarte adequado em aterros 

sanitários controlados. 

Sendo assim, observou-se a relevância da pesquisa do assunto visando o 

entendimento de como essa problemática é resolvida e quais são os processos 

correlacionados e as medidas de segurança empregadas na gestão desses resíduos 

especiais. 

A pesquisa aprofundou-se no tema objetivando correlacionar as práticas da 

logística reversa civil e militar, tornando possível verificar a preocupação da instituição 

Exército Brasileiro com agregação de valor aos seus retornos, com a extensão do ciclo 

de vida dos seus armamentos leves. Foi demonstrado ainda que diferente dos 

objetivos dos entes privados mercadológicos, que a Força Terrestre busca por meio 

da logística reversa mais um caminho para atingir os princípios da administração 

pública da legalidade e da eficiência no cumprimento das suas missões 

constitucionais. 
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